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§ 155

Dnr 2018-000002 006

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
________________
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§ 156

Dnr 2018-000031 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2018
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar
ärendet.
Sammanfattning
Prognos jämfört med budget visar ett underskott om 8 458 tkr. I jämförelse
med förra uppföljningen T2, har prognosen försämrats med negativ
avvikelse om 1 580 tkr.
Avvikelse:
Vht 513 - Stöd, service och omsorg visar i prognosen ett överskott med
1 542 tkr.
Vht 515 - Personlig assistans visar i prognosen ett överskott om 2 291 tkr.
Vht 540 - Missbruksvården visar i prognosen ett underskott om 1 685 tkr.
Ökning av externa placeringar enligt LVM.
Vht 545 - Övriga vuxna visar i prognosen ett underskott om 2 562 tkr. Ökat
behov av externa placeringar beroende på placeringar som har hedersproblematik, samt rådande problem med att få nya permanenta bostäder samt
ökade kostnader för tolk.
Vht 550 - Barnavård visar i prognosen ett underskottkott om 4 577 tkr.
Ökning placeringskostnader inom barnavården. Placeringskostnader
familjehem samt institutionsvård 3 952 tkr i underskott. Ökat behov av
placeringar. Intäkter högre än budgeterat bl a till förstärkning av personal
inom barnavården.
Vht 570 – Ekonomiskt bistånd visar i prognosen ett underskott om
4 522 tkr. Försörjningsenheten har under hösten inlett process kring
förändrat arbetssätt. I januari kommer ansökan vara möjlig genom e-tjänst.
Socialförvaltningen tillsammans med arbetsmarknadsenheten har
intensifierat samarbetet för att nå målsättningen med att sänka kostnaderna
för ekonomiskt bistånd ytterligare.
Det prognostiserade underskottet härrör sig tills främst placeringskostnader
inom barnavården, beroendevården, övriga vuxna samt inom LSS. I
jämförelse med senaste uppföljningen, T 2 visar prognosen för utbetalning
av ekonomiskt bistånd en ökning med ca 500 tkr.
I jämförelse med prognosen i T 2 har resultatet försämrats med ökad kostnad
ca 1 580 tkr. Ett nytt ärende personlig assistans, ökad kostnad ekonomiskt
bistånd samt en ökad kostnad placeringar, övriga vuxna.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib
(V), tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD), ersättarna Therese Åberg
(M) och Kajsa Svensson (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen
noteras till dagens protokoll samt att socialförvaltningen får i uppdrag att
arbeta för att få budgeten i balans. Att arbeta kostnadseffektivt med
verksamheten samt att vara restriktiv avseenden styrbara kostnader.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen/
anslagsförbrukningen till dagens protokoll.
Att tydligt ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för att få budgeten i
balans.
Att arbeta kostnadseffektivt med verksamheten samt att vara restriktiv
avseenden styrbara kostnader.
Bjuda in enhetscheferna Veronika Jönsson och Peter Börjesson till
sammanträdet i november 2018 för att redovisa vht 545, Övriga vuxna.
________________
Exp.
Socialförvaltningen
Enhetschef Peter Börjesson
Enhetschef Veronika Jönsson
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§ 157

Dnr 2018-000142 055

Förfrågningsunderlag LOV - Boende med särskild
service enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Enligt beslut av kommunfullmäktige skall socialnämnden erbjuda kundval
utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962) för boende med särskild
service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det
innebär att den enskilde kan välja någon av de utförare som kommunen har
godkänt och tecknat avtal med enligt LOV.
Bedömning
Intresserade utförare kan ansöka om att etablera sig som valbart boende i
Ronneby kommun. Vad som ingår i valfrihetssystemet och de krav som
utföraren måste uppfylla för att bli godkänd finns beskrivna i
förfrågningsunderlaget. Samtliga utförare som uppfyller kraven blir
godkända och avtalen sluts kontinuerligt med utförarna. Någon gräns för
antalet utförare finns inte.
Förfrågningsunderlaget omfattar följande områden:
Allmän orientering
Administrativa krav
Krav på utföraren
Krav på tjänsten
Uppföljning och insyn
Kommersiella villkor
Uppförandekod för hållbar upphandling
Ekonom Anna Lindén går igenom hur beräkningsmodellen tagits fram.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag till
förfrågningsunderlag samt förslag till beräkningsmodell.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh
(SD) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD).
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Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med följande:
-

En ny beräkningsmodell tas fram där lokalkostnaderna för både
gruppbostad och servicebostad ”viktas i nivåer”, precis som
vårdkostnader, enligt beräkningsmodell. Ronneby riskerar annars att få
LSS boende, oavsett kommunal verksamhet eller privat verksamhet
med lägre kvalitet på lokalerna.

-

Under punkt 5.3 - Att ekonomin stryks i andra stycket.

-

Under punkt 5.5 - Att stycket om revision stryks.

-

Under punkt 6.14 - Stryk stycket, ”Beställaren har även rätt att säga
upp avtalet med tre månaders varsel om utföraren under en
sammanhängande period om tolv månader inte erhåller nya uppdrag
från Ronneby kommun”.

Malin Månsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till återremiss med
följande tillägg och förtydligande:
-

Under punkt 1:10 ”ickevalsalternativ” i första meningen, lägga till, ”i
Ronneby kommuns regi” och att mening nr två stryks.

-

Under punkt 7.2 – ”Löner och arbetstid” byta ut mening nr två mot”Lön enligt tillämpligt svenskt kollektivavtal ska gälla” samt att
mening nr tre får ett tillägg i början med: ”Arbetstidslagen ska gälla
och” veckoarbetstiden får inte överstig den lagliga gränsen och övertid
ska vara betald.

-

Under jämställdhetsarbete ändra första meningen till: ”För leverantörer
med mer än 25 anställda gäller att denne ska arbeta med aktiva
åtgärder enligt diskrimineringslagens krav, samt i övrigt uppfylla
gällande lagkrav”.

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag om återremiss
med följande tillägg och förtydligande:

Justerandes sign

-

Under punkt 1.8 – ”Planeringssystem” ändra sista meningen i sista
stycket till följande: ”Undantag från väntetid kan göras i akuta
ärenden”.

-

Under punkt 2.2 - Kommunen prövar detta varje år. Vem i kommunen?

-

Under punkt 3.9.4 – Första stycket, Att på sikt uppnå, betyder det
tidsbegränsning?

-

Under punkt 5.1 – Andra meningen kommunen är det KS?

Utdragsbestyrkande
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-

Punkt 5.5 Hela punkten stryks.

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall till ordförandens förslag om återremiss
samt att kommunjuristen går igenom dokumentet innan beslut tas i ärendet.
Saknar kommunjuristen möjlighet att göra detta bör tjänsten köpas in.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att socialnämnden
bifaller att ärendet återremitteras med ovanstående motiveringar.
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för komplettering och
förtydligande av följande punkter:
En ny beräkningsmodell tas fram där lokalkostnaderna för både
gruppbostad och servicebostad ”viktas i nivåer”, precis som
vårdkostnader, enligt beräkningsmodell. Ronneby riskerar annars att få
LSS boende, oavsett kommunal verksamhet eller privat verksamhet
med lägre kvalitet på lokalerna.

Justerandes sign

-

Under punkt 5.3 - Att ekonomin stryks i andra stycket.

-

Under punkt 5.5 - Att stycket om revision stryks.

-

Under punkt 6.14 - Stryk stycket, ”Beställaren har även rätt att säga
upp avtalet med tre månaders varsel om utföraren under en
sammanhängande period om tolv månader inte erhåller nya uppdrag
från Ronneby kommun”.

-

Under punkt 1:10 ”ickevalsalternativ” i första meningen, lägga till, ”i
Ronneby kommuns regi” och att mening nr två stryks.

-

Under punkt 7.2 – ”Löner och arbetstid” byta ut mening nr två mot”Lön enligt tillämpligt svenskt kollektivavtal ska gälla” samt att
mening nr tre får ett tillägg i början med: ”Arbetstidslagen ska gälla
och” veckoarbetstiden får inte överstig den lagliga gränsen och övertid
ska vara betald.

-

Under jämställdhetsarbete ändra första meningen till: ”För leverantörer
med mer än 25 anställda gäller att denne ska arbeta med aktiva
åtgärder enligt diskrimineringslagens krav, samt i övrigt uppfylla
gällande lagkrav”.

-

Under punkt 1.8 – ”Planeringssystem” ändra sista meningen i sista
stycket till följande: ”Undantag från väntetid kan göras i akuta
ärenden”.

Utdragsbestyrkande
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-

Under punkt 2.2 - Kommunen prövar detta varje år. Vem i kommunen?

-

Under punkt 3.9.4 – Första stycket, Att på sikt uppnå, betyder det
tidsbegränsning?

-

Under punkt 5.1 – Andra meningen kommunen är det KS?

-

Kommunjuristen ombedes gå igenom dokumentet innan beslut tas i
ärendet. Saknar kommunjuristen möjlighet att göra detta bör tjänsten
köpas in.

-

Återremissyrkandena av ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin
Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S) och Nicolas Westrup (SD)
kommer att behandlas då ärendet tas upp i socialnämnden för
behandling.

________________
Exp.
Kvalitetutvecklare Malin Gustafsson
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 158

Dnr 2018-000115 701

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med sociala
medier
Kvalitetutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet tillsammans med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat kommunstyrelsen och övriga nämnder i syfte att bedöma om
kommunen har en ändamålsenlig hantering av sociala medier.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas nämnderna att:


Säkerställa att ansvarsfördelning och roller är tydliga och
kommunicerade i verksamheten.



Säkerställa att diarieföring, gallring, arkivering och hantering av
sekretessbelagda uppgifter hanteras på ett ändamålsenligt sätt.



Följa upp arbetet med sociala medier.

Bedömning
På socialförvaltningen är användandet av sociala medier inte särskilt vanligt.
Förebyggande teamet använder Facebook, men i övrigt används inte sociala
medier alls av förvaltningens verksamheter. Syftet med användandet är att
sprida information till allmänheten om när Förebyggande teamet bedriver
fältverksamhet och om föreläsningar om exempelvis droger eller annan
relevant information. Inlägg görs ungefär en gång i månaden. Om det skrivs
någon kommentar läses denna av fältsekreterare samma dag om det är en
vardag. Hittills har det inte hänt att någon person publicerat
sekretessuppgifter på Facebook-sidan.
Ansvarsfördelningen och rollerna i arbetet med sociala medier är tydliga
mellan enhetschef och fältsekreterare. De kommunövergripande riktlinjerna
för närvaron i sociala medier vad gäller exempelvis dokumentation och
hantering av sekretessuppgifter är kända i verksamheten.
Rutiner för att säkerställa dokumentation och arkivering behöver tas fram,
liksom för uppföljning av arbetet med sociala medier.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående svar på
revisionsrapporten.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt svar på
revisionsrapporten.
________________
Exp.
De förtroendevalda revisorerna
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§ 159

Dnr 2018-000026 751

Individärende/Sekretess
________________
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§ 160

Dnr 6199

Individärende/Sekretess
________________
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§ 161

Dnr 2018-000143 759

Utbildning " Ett hem att växa i" ersättning för förlorad
arbetsinkomst
Enhetschef Åsa Siebert föredrar ärendet.
Sammanfattning
Som ett led i socialnämndens verksamhetsplan 2018, ska det förebyggande
arbetet för barn och ungdomsvården fortgå genom att kunna erbjuda alla nya
familjehem utbildningen ”Ett hem att växa i ”. Syftet är att säkerställa
kvaliteten hos familjehemmen och minska på sammanbrotten.
I verksamheten har vi inte bara nya familjehem som ännu inte gått
utbildningen utan även anlitade familjehem som ännu inte har haft möjlighet
att genomgå denna utbildning.
Vår erfarenhet från familjehemsföräldrarna som redan har barn placerade
hos sig, är att de många gånger har svårigheter att gå denna utbildning på
kvällstid. Detta p.ga att någon av dem behöver vara hemma hos barnen.
Skulle utbildningen istället kunna förläggas till dagtid så finns möjlighet att
använda sig av barnomsorg under denna tid.
Det som kommer att krävas av familjehemsföräldrarna är att de får ta ledigt
från sina ordinarie arbeten under de timmar som utbildningen pågår. Det
vore därför önskvärt att socialnämnden godtar att vi går in och ersätter
familjehemsföräldrarna för förlorad arbetsinkomst under de timmar som de
går sin familjehemsutbildning (tjänstenedsättning). Ersättning ska endast
utgå till de familjehemsföräldrar som har ett arbete.
De personer som är under utredning för att bli familjehem ska obligatoriskt
gå denna utbildning utan att få ersättning.
Har vi möjlighet att ersätta familjehemmen för förlorad arbetsinkomst finns
det en större sannolikhet att utbildningen genomförs i enighet med den
målsättning vi har.
Utbildningen genomförs under 10 ggr á 3 timmar förlagt till ett tillfälle per
vecka.
Alla fyra familjehemssekreterare har nu gått kursen för att få vara utbildare
för utbildningen ”Ett hem att växa i”.
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Förslag till beslut
Att ersätta redan befintliga familjehem för förlorad arbetsinkomst under de
timmar som de går utbildningen ”Ett hem att växa i ”.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh
(SD), tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD), ersättare Therese Åberg
(M), Kajsa Svensson (M) och Mia Persson (MP).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta
Lagerlund (M), att ärendet återremitteras för utredning av följande:
-

Kostnaden tio gånger á tre timmar omfattande två föräldrar gånger det
antal familjehem som avses.

-

Utreda kostnaden för att genomföra utbildningen för alla på kvällstid.

-

Utreda kostnaden för att genomföra utbildningen förslag varannan
gång på kvällen och varannan gång på dagtid.

-

Utreda om möjlighet att genomföra utbildning i samråd med andra
kommuner, ev sälja utbildningsplatser eller köpa av annan kommun.

Ordförande Åsa Evaldsson (M) motiverar yrkandet med att nämnden idag
har ett stort budgetunderskott och att ärendet ej är lagstyrt. Därför bör
budgeten i först hand utgå från det kommunfullmäktige beslutat om.
Malin Månsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till återremiss med
tillägget att redovisa och kostnadsberäkna ett sammanbrott av placering i
familjehem.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag om återremiss
med följande tillägg:

Justerandes sign

-

En redovisning av externa utbildningar sker till nämnden.

-

En kostnadsanalys tas fram.

-

Utreda möjligheten om att de som går utbildningen kan genomföra
ett skriftligt godkänt prov eller liknande.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att socialnämnden
bifaller att ärendet återremitteras med ovanstående motiveringar.

Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet samt att ge
socialförvaltningen i uppdrag att utreda och komplettera ärendet enligt
följande:
-

Kostnaden tio gånger á tre timmar omfattande två föräldrar gånger det
antal familjehem som avses.

-

Kostnaden för att genomföra utbildningen för alla på kvällstid.

-

Kostnaden för att genomföra utbildningen förslag varannan gång på
kvällen och varannan gång på dagtid.

-

Möjlighet att genomföra utbildning i samråd med andra kommuner, ev
sälja in utbildningen till andra kommuner eller köpa verksamheten av
annan kommun.

-

Redovisa och kostnadsberäkna ett ”sammanbrott” av placering i
familjehem.

-

Redovisning av externa utbildningar.

-

Kostnadsanalys tas fram.

-

Möjligheten till att de som går utbildningen kan genomföra ett
skriftligt godkänt prov eller liknande.

-

Återremissyrkandena av ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin
Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD) kommer att behandlas då
ärendet tas upp i socialnämnden för behandling

________________
Exp.
Enhetschef Åsa Siebert

Justerandes sign
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162

Dnr 2018-000025 759

Verksamhetsuppföljning, barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
En redovisning gällande verksamhetsuppföljning barn- och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn lämnas.
Anmälningarna har ökat något. När det gäller utredningar så har även dessa
ökat något. Placeringarna ligger som förra månaden. Placeringar mer än fyra
månader är i dagsläget tre. Det finns en SiS placering. EKB-placeringarna
sjunker långsamt. Nya placeringar är två st och avslutade är åtta st.
Vidare att barnavården har en hög arbetsbelastning.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign
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§ 163

Dnr 2017-000079 754

Försörjningsstöd "Glappet"
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 26 juni 2018 att återremittera ärendet med
följande motivering: Att nästa redovisning av etableringsärenden
(”Glappet”) sker på augusti sammanträdet 2018 för april-juni och för juliseptember på sammanträdet i oktober.
Ärendebeskrivning
”Glappet” avser perioden från det att dagersättning från Migrationsverket
(LMA) upphör och till dess att klienten får igång sin etableringsersättning.
LMA utbetalas i förskott och etableringsersättningen i efterskott. Det är två
olika system som möts och den enskilde hamnar i ett ”glapp” utan inkomster
som den enskilde inte har möjlighet att påverka. För att kunna försörja sig
under tiden i ”Glappet” tvingas den enskilde att söka ekonomiskt bistånd
under en månad eller två till dess att utbetalning utav etableringsersättning
kommer igång.
Sammanfattning
De ärende som har ökat mest över tid är anknytningsfamiljer till
ensamkommande ungdomar. Ungdomarna är dels placerade av
socialnämnden i Ronneby men även placerade från andra kommuner. Dessa
ärenden har nu börjat minska under året.
Som tidigare har redovisats är, att i ”Glappet” ärenden är socialförvaltningen
beroende av omvärlden t.ex. Försäkringskassan. En klient som erhåller första
beslutet hos försörjningsenheten mot återkrav/återsökning blir kvar på
försörjningsenheten och bidragsberoende i minst fyra månader och många
klienter upp till åtta månader, vilket beror på handläggningstiden hos
Försäkringskassan. Handläggningstiden hos Försäkringskassan är mellan
fyra till åtta månader för att utreda klientens försäkringstillhörighet innan,
ex. bostadsbidrag, barnbidrag, etableringstillägg m.m. kan utbetalas.
Det fortsätter att vara nästan dubbelt så mycket som utbetalats i
återsökning/framställan som i återkrav, jämförelse görs vid föregången
redovisning för perioden 201804 – 201806, vilket även tidigare
redovisningar har visat. En av anledningarna är att det finns många flera
bidrag i socialförsäkringssystemet som kan tas mot återsökning/framställan.

Justerandes sign
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De övriga inkomsterna som inte kan enligt lag tas mot återsökning/
framställan, tas mot återkrav, enligt riktlinjerna fastställda av socialnämnden.
För 201807 - 201809 utbetalades totalt 928 363 kr och inkom 300 650 kr,
vilket är ca 32 %. För föregående 201804 - 201806 utbetalades 954 368 kr
och inkom 97 830 kr, vilket är ca 10 %. Det är viktigt att ha i åtanke att
inbetalningar som socialnämnden erhåller avser inte samma månad som
klienten erhöll bistånd från försörjningsenheten.
Återkrav
För tiden 201804 - 201806, utbetalades 286 947 kr, det var 42
hushåll och snitt per hushåll är 6 479 kr.
För tiden 201804 - 201806, inkom 7 646 kr.
Återsökning/ framställan till Försäkringskassan
För tiden 201804 - 201806, utbetalades 667 421 kr det var 47
hushåll och snitt per hushåll är 14 200 kr.
För tiden 201804 – 201806 inkom 90 184 kr det var 12 hushåll och snitt
per hushåll är 7 515 kr.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att en ny redovisning genomförs i
januari 2019 för månaderna oktober, november och december 2018, samt att
då redovisa vad som totalt under 2018 har inbetalats/utbetalats i
”Glappetärenden”.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Att en ny redovisning genomförs i januari 2019 för månaderna oktober,
november och december 2018, samt att även redovisa vad som totalt har
inbetalats/utbetalats i ”Glappetärenden” under 2018.
________________
Exp.
Enhetschef Ywonne Ödman

Justerandes sign
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§ 164

Dnr 2018-000141 750

Riktlinjer och delegation för beslut om tillfälligt boende
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Kommun har genom beslut av Ronnebyhus styrelse 180523 fått
möjlighet att hyra 1 % av Ronneby Hus lägenhetsbestånd till kommunala
behov. Förutom socialförvaltningen hyr flyktingmottagningen några
lägenheter av Ronnebyhus. Socialförvaltningen hyr dessutom några
lägenheter av andra hyresvärdar. Ronnebyhus beslut innebär att
socialförvaltningen totalt kommer att disponera ca 12-14 lägenhet för
uthyrning till tillfälligt boende. I nuläget disponerar socialförvaltningen fyra
övergångslägenheter och tre lägenheter för skyddat boende.
Biståndsbeslut
Socialtjänsten har inte ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen.
Socialtjänstens ansvar är begränsat till att ge stöd till grupper med särskilda
svårigheter att få tillgång till en bostad på den öppna bostadsmarknaden och
att avhjälpa akut hemlöshet. Socialtjänsten kan ge stöd i form av bistånd
enligt Socialtjänstlagen dels till olika former av boenden dels som stöd till att
hitta en egen bostad.
För att tjänstemän ska kunna fatta beslut om bistånd till tillfälliga boenden
behöver socialnämnden anta riktlinjer för sådana beslut, förslag till riktlinjer
bifogas. Beslut om bistånd till tillfällig bostad är beroende av den enskildes
situation. Det är inte möjligt för socialnämnden att inte bevilja bistånd till
tillfälligt boende för att socialnämnden saknar bostäder att hyra ut.
För att göra bedömningarna om behov av tillfällig bostad så likvärdiga som
möjligt föreslås att besluten fattas av arbetsledning, förslag till ändring av
delegationsordning bifogas
Upplåtelseformer
Ronnebyhus har tagit beslut om att det är inte ska vara möjligt att överlåta
kontrakten på lägenheterna till de boende. De boende behöver därför under
tiden de bor i ett tillfälligt boende med stöd av socialtjänsten skaffa sig ett
annat mera permanent boende.
Socialnämnden kan upplåta bostäderna till de boende på två sätt. Antingen
som en biståndsbedömd boendeinsats där den enskilde inte betalar någon
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hyra utan disponerar bostaden som ett bistånd med särskilda villkor. Något
hyresförhållande finns inte och Hyreslagens regler om besittningsrätt mm
gäller inte. Enlig förslaget upplåts övergångslägenheter och skyddat boende
på det sättet. För övergångslägenheter föreslås
en avgift enligt socialtjänstlagen 8 kap § 1.
Lägenheterna kan även hyras ut i andra hand. Den enskilde får då efter två år
besittningsrätt till bostaden varför hyrestiden behöver vara begränsad.
Bilaga 1
Bilaga 2

Riktlinjer bistånds beslut om tillfällig bostad
Ändring av delegationsordning.

Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner bifogade förslag till
- Riktlinjer bistånds beslut om tillfällig bostad
- Ändring av delegationsordning.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Kerstin Haraldsson (C), tjänstgörande ersättare Nicolas
Westrup (SD), ersättarna Therese Åberg (M) och Mia Persson (MP).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta
Lagerlund (M) att ärendet återremitteras i enlighet med följande:
-

Med anlednings av att dokumentet ”Riktlinjer för biståndsbeslut om
tillfällig bostad”. Stycke 1 och 2 - Avgift 80 kr/dag, en redovisning av
grannkommunernas avgifter samt svar på frågan om det går det att
ändra avgiften?

-

Stycke 3 – Förlängas till längst sex (6) månader (istället för tolv (12)
månader).

-

Stycke 4 – Förlängas till längst tolv (12) månader (i stället för två (2)
år).

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde mot återremiss och finner att ärendet ska
återremitteras.

Justerandes sign
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Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall till Malin Månssons (S) yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Nej-röst för bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkade om
återremiss.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster mot sju (7) nej-röster,
således bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande om återremiss.
Hur ledamöterna röstet redovisas nedan.
Namn:
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Nils Nilsson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Magnus Stridh (SD)
Nicolas Westrup (SD) tj. ers.
Summa:

Ja

Nej
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
7

Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet i enlighet med följande
motivering:

Justerandes sign

-

Med anlednings av att dokumentet ”Riktlinjer för biståndsbeslut om
tillfällig bostad”. Stycke 1 och 2 - Avgift 80 kr/dag, en redovisning av
grannkommunernas avgifter samt svar på frågan om det går det att
ändra avgiften?

-

Stycke 3 – Förlängas till längst sex (6) månader (istället för tolv (12)
månader).

-

Stycke 4 – Förlängas till längst tolv (12) månader (i stället för två (2)
år).
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Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar
sig till förmån för Malin Månssons (S) yrkande.
________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 165

Dnr 2018-000119 754

Ekonomiskt bistånd till tillståndssökande enligt
gymnasielagen
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 180828 att återemittera ärende om ekonomiskt
bistånd till tillståndssökande enligt den sk gymnasielagen i avvaktan på
beslut i Migrationsöverdomstolen om tillämpningen av lagen.
Kammarrätten i Göteborg har i två domar 180925 beslutat att gymnasielagen
tillkommit i laga ordning och att den inte stred mot Schengen avtalet.
Migrationsverket kan därmed fatta beslut om uppehållstillstånd enligt lagen.
I nuläget har sju st tillståndssökande ungdomar sökt och beviljats ersättning
enlig LMA av socialförvaltningen i Ronneby. Gymnasieskolan uppger att 30
ungdomar som omfattas av gymnasielagen går i gymnasiet i Ronneby. Hur
många av dessa som är tillståndssökande är oklart.
En bedömning av den ev kostnaden för att bevilja bostadskostnader till
tillståndssökande bedöms till ca 200 tkr. Beräkningen bygger på en kostnad
på i genomsnitt 3 500 kr per månad och en genomsnittlig handläggningstid
på migrationsverket på 6 månader samt att andelen tillståndssökande av de
studerande enligt gymnasielagen är ca 30 % vilket gör ca 10
tillståndssökande i Ronneby.
I övrigt hänvisas till utredning och beslutsförslag från tidigare
tjänsteskrivelse behandlad av socialnämnden 180828.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen lämnar inget förslag utan överlämnar till socialnämnden
att bedöma om tillståndssökande ska beviljas bistånd till boendekostnader
enligt SoL 4 kap 2 §.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Omid Hassib (V), Magnus Stridh
(SD), tjänstgörande ersättare Nicola Westrup (SD) och ersättare Mia Persson
(MP).
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämndens arbetsutskott ska
fatta beslut i varje enskilt ärende och att beslutet ska grundas på
utbildningsnämndens eller annan kommuns beslut enligt nedan:
-

Utbildningsnämnden har bifallit elevens studier.

-

Eleverna ska visa att de vistas i Ronneby.

-

Utbildningsnämndens besked gäller under förutsättning att ekonomisk
ersättning finns via staten eller interkommunala ersättningssystem.

Malin Månsson (S) yrkar att de som uppfyller kriterierna enligt nya
Gymnasielagen ska ges möjlighet att söka bistånd för boende enligt SoL 4
kap 2 §. Att medel tas från balanskontot, vht 601.
Nicolas Westrup (SD) yrkar att ärendet avslås med hänvisning till
socialnämndens budgetunderskott.
Propositionsordning 1
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på bifall mot avslag av
ärendet och finner att socialnämnden bifaller ärendet.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall av ärendet.
Nej-röst för avslag av ärendet.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas tio (10) ja-röster mot tre (3) nej-röster,
således bifalles ärendet.
Hur ledamöterna röstet redovisas nedan
Namn:
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Nils Nilsson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Magnus Stridh (SD)
Nicolas Westrup (SD) tj. ers.
Summa:

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X

10
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Propositionsordning 2
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på ordförandens yrkande
om att det ska tas beslut i varje ärendet och att nämndens beslut grundar sig
på utbildningsnämndens beslut mot Malin Månssons (S) yrkande att de som
uppfyller kriterierna enligt nya Gymnasielagen ska ges möjlighet att söka
bistånd för boende enligt SoL 4 kap 2 § och finner att socialnämnden bifaller
ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall av Åsa Evaldssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Malin Månssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster,
således bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande i ärendet.
Hur ledamöterna röstet redovisas nedan
Namn:
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Nils Nilsson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Magnus Stridh (SD)
Nicolas Westrup (SD) tj. ers.
Summa:

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Propositionsordning 3
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på Malin Månssons (S)
yrkande om att medel tas från balanskontot vht 601 och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott ska fatta beslut i
varje enskilt ärende samt att dessa ska grundas på utbildningsnämndens eller
annan kommuns beslut enligt nedan:

Justerandes sign

-

Utbildningsnämnden har bifallit elevens studier.

-

Eleverna ska visa att de vistas i Ronneby.
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-

Utbildningsnämndens besked gäller under förutsättning att ekonomisk
ersättning finns via staten eller interkommunala ersättningssystem.

-

Medel för ekonomiskt bistånd till tillståndssökande enligt den nya
gymnasielagen konteras på vht 601 och finansieras från balanskontot
för ensamkommande barn 299209.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Nicolas Westrups (SD)
yrkande.
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar
sig till förmån för Malin Månssons (S) yrkande.
________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 166

Dnr 2018-000014 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
 Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson har sagt upp sig och slutar sin
anställning i mitten av december 2018. Rekrytering pågår för
tillsättning av tjänsten.


Projekt införande av E-tjänst vilket kommer att innebära ett förändrat
arbetssätt för personalen pågår. Det har uppkommit vissa problem
gällande den tekniska delen. Ett möte ska avhållas med Tieto som är
leverantör. Projektet kommer att bli lite försenat, igångsättning
förhoppningsvis i februari 2019.



Träffpunkten, en ny verksamhet som har startat upp i samarbete
mellan Studieförbundet Vuxenskola, Landstinget Blekinge, NSPH
och Ronneby kommun. Träffpunkten ligger i Studieförbundet
Vuxenskolans lokaler på Västra Torggatan 7 A, Ronneby och är
öppen onsdagar mellan kl 16 00- 20 00 och söndagar kl 14 00 – 18
00. Träffpunkten är en mötesplats för de som önskar socialt umgänge
och vill bryta ensamhet, oavsett ålder. Verksamheten pågår och är
finansierad fram till årsskifte. Utvärdering av projektet ska
genomföras. Beviljas ytterligare statliga medel kommer
verksamheten troligen att fortsätta.

Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 167

Dnr 2018-000137 006

Sammanträdesdatum 2019
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar 2019. Sammanträdena ligger på tisdagar
utom socialnämndens första sammanträde som ligger på en onsdag och
arbetsutskottets sista sammanträde i dec som ligger på en onsdag. Det
tillkommer möten för budgetberedning, dessa ligger oftast i början på veckan
så det kan ev bli något sammanträde som får flytta till annan dag.
En genomgång av sammanträdesdatumen har genomförts med presidiet och
kommunsekreteraren.
Socialnämndens AU kl 13 00 i Listerbysalen
15 januari, 12 februari, 12 mars, 2 april, 14 maj, 11 juni, 13 augusti,
10 september, 8 eller 15 oktober, 12 november och 4 december.
Socialnämnden kl 13 00 i Listerbysalen
3 och 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti,
24 september, 22 eller 29 oktober, 26 november och 10 december.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) och
tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat förslag med den
ändringen att arbetsutskottet har sitt sammanträde den 8 oktober och
socialnämnden den 22 oktober.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra sina sammanträde enligt följande:
Socialnämndens AU kl 13 00 i Listerbysalen
15 januari, 12 februari, 12 mars, 2 april, 14 maj, 11 juni, 13 augusti,
10 september, 8 oktober, 12 november och 4 december.
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Socialnämnden kl 13 00 i Listerbysalen
3 och 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti,
24 september, 22 oktober, 26 november och 10 december.
________________
Exp.
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-23
Socialnämnden

§ 168

Dnr 2018-000008 009

Information och rapporter Cura Individutveckling,
Familjerätten och Finsam
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under mötet.
Cura Individutveckling delårsrapport 2018-01-01--2018-08-31.
Cura Individutveckling direktionens protokoll 2018-08-24.
Cura Individutveckling – Nytt behandlingshem för tonåringar.
Finsam – Projektförutsättningar för projektansökningar november 2018 till
Samordningsförbundet i Blekinge.
Finsam – Steg mot självständighet och egenförsörjning.
Birgitta Lagerlund (M) informerar om att direktionen den 5 oktober
beslutade att godkänna delårsrapporten. Prognosen visar på ett underskott.
Underskottet kan ev balanseras mot det egna kapitalet. Det är
kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i förbundet som tar beslut om
detta. Familjerätten fungerar bra.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar att hon och tf kommundirektör Thommy Ahlquist ska ha ett möte med Cura Individutveckling ang
delårsrapporten.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Birgitta
Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 169

Dnr 2018-000005 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsärendena noteras till
dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsärendena till dagens protokoll.
________________
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§ 170

Dnr 2018-000003 009

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 18:35 Preliminär
utjämning för år 2019.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen § 286/2018 - Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby
kommun.
Kommunstyrelsen § 302/2018 – Sammanträdesdagar och tider för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2019.
Kommunfullmäktige § 245/2018 – Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 26 kap 6§
Socialtjänsten.
Sölvesborgs kommun, kommunfullmäktige § 105/2018 – Förslag till
länsövergripande samverkansavtal.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till
dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 171

Dnr 2018-000036 709

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Inga kurser och konferenser finns att redovisa till dagens sammanträde.
________________
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§ 172

Dnr 2018-000007 009

Övriga frågor/ ärenden
Sammanfattning
Malin Månsson (S) påminner/uppmanar ledamöterna om att utnyttja sina
kontaktpolitikerbesöksdagar.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
________________
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