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§1

Dnr 2017-000004 006

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§2

Dnr 2016-000018 011

Ny översiktsplan - Diskussion om nämndernas behov
Planarkitekt Kristina Eklund, landskapsarkitekt Petra Skarmyr föredra
ärendet tillsammans med enhetschef Peter Börjesson.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen driver arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten
och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i
framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035.
Arbetet bygger på ett brett deltagande av såväl tjänstemän och politiker inom
kommunen som av kommunens medborgare.
Under januari och februari 2016 har vardera nämnd fått en introduktion till
arbetet med översiktsplanen med en beskrivning av vad en översiktsplan är
och hur arbetet med översiktsplanen planerats.
Representanter från vardera nämnd deltog den 23/2-2016 i en workshop. På
workshopen diskuterades representanternas syn på översiktsplanens
inriktning och kommunens visioner för framtiden. Som grund presenterades
både befintligt underlagsmaterial inom kommunen och synpunkter som
inkommit under en initial bred medborgardialog. Diskussionerna mynnade i
en mängd idéer som därefter sattes samman till tre framtidsbilder för
kommunen. Framtidsbilderna har godkänts av styrgruppen och är ledande för
arbetet med översiktsplanen.
Under våren och hösten har en arbetsgrupp med representanter från
kommunens förvaltningar och bolag arbetat med strategier för att uppnå
framtidsbilderna genom den framtida mark och vattenanvändningen samt att
omsätta detta till geografiska förslag och utvecklingsinriktningar.
Under oktober och november 2016 fick vardera nämnd en genomgång av de
stora dragen i det material som tagits fram dittills inom arbetet med
översiktsplanen. Med det som grund ber vi nu Er inom nämnderna att
diskutera vilka behov Ni ser inom Ert nämndsområde på lång sikt, kopplat
till kommunens mark- och vattenanvändning. Det är viktigt att nämndernas
kunskaper om behov inom kommunen får utrymme inom planen.
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Tjänstemän som arbetar med översiktsplanen medverkar vid
nämndssammanträdet för att bistå diskussionen med information om arbetet
med översiktsplanen. Nämnden har möjlighet att framföra ytterligare behov
som bör beaktas i översiktsplanen fram t.o.m. den 27/2-2017. Materialet
kommer att bearbetas för att slutföra samrådshandlingen för översiktsplanen.
Den 20/3-2017 är nämndens representanter välkomna till en avstämning där
samrådshandlingen diskuteras innan beslut om samråd senare tas av
styrgruppen.
Ett förslag till översiktsplan planeras vara färdigt att skickas ut på samråd i
mars 2017. Under samrådstiden finns möjlighet för samtliga som bor och
verkar i kommunen att lämna synpunkter på förslaget. Därefter görs en
samrådsredogörelse av inkomna synpunkter och förslaget revideras och
färdigställs innan det ställs ut på nytt. Efter utställningen kan översiktsplanen
antas av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske i början av 2018.
Diskussionsunderlag:
Arbetet med översiktsplanen vilar på kommunens vision och de tre
framtidsbilderna:
Livskvalitet i stad och på landsbygd
År 2035 finns en mångfald av attraktiva boendemiljöer i hela kommunen. De
präglas av god service, bra kommunikationer och en blandad bebyggelse.
Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där
alla har tillgång till en rik natur, underbara vatten och en bredd av
fritidsaktiviteter. Vårt kulturarv värnas som en resurs och kulturlivet är
tillgängligt för alla.
Nära till varandra
År 2035 finns i Ronneby kommun en väl utbyggd infrastruktur för lokala,
regionala, nationella och internationella resor. Det finns en bra samordning
av olika trafikslag för hela kommunen och infrastrukturen för alternativa
drivmedel är väl utbyggd. Det digitala samhället är väl utbyggt och ger goda
förutsättningar för ett attraktivt boende och ett livskraftigt näringsliv.
Guldläge för utveckling mitt i Blekinge
År 2035 är Ronneby med sitt strategiska läge vid Östersjön och närheten till
Europa ett av Sveriges mest attraktiva innovationsnav. Ett utbyggt samarbete
för högre studier och attraktiva boendemöjligheter gör Ronneby till en bra
plats att starta och driva företag inom alla branscher och kommunen
karaktäriseras av närhet och tillgänglighet. De goda förutsättningarna för en
rik turismnäring tas tillvara och utvecklas.
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För att nå fram till framtidsbilderna har strategier arbetats fram. Nedan listas
de strategiförslag som bedöms ha särskilt stor betydelse för Socialnämndens
kärnfrågor:
Komplettera bostadsutbudet i kommunens olika delar så att variationen av
bostadstyper och upplåtelseformer ökar.
Strategin syftar till att möjliggöra byte mellan olika boendeformer,
exempelvis flytt från villa till lägenhet, utan att behöva byta boendeort, och
skapa större möjligheter för alla att hitta ett boende som passar dem.
Koncentrera offentliga investeringar till kommunens kärnor.
Strategin syftar till att behålla och förbättra serviceutbudet i hela
kommunen. För att möjliggöra detta behöver satsningar koncentreras till ett
antal utpekade platser, kommunens ”kärnor”, som kan serva ett större
omland.
Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk i kärnorna till målpunkter
såsom exempelvis skolor och förskolor, handel, fritidsaktiviteter,
arbetsplatser och kommunikationsnoder.
Strategin syftar till att främja ett tillgängligare och jämlikare samhälle där
alla får bättre tillgång till målpunkter oavsett ålder och tillgång till bil
etcetera.
Säkerställ tillgänglighet till bostadsnära natur vid planering och exploatering.
Strategin syftar till att skapa attraktiva boendemiljöer som ger möjligheter
till rekreation i närområdet.
Diskussioner förs av ledamöterna och följande förslag läggs fram:
Varierande boenden, viktigt att det är anpassat för funktionsnedsatta och
tänka nytt, tex blandad boendeform såsom villor och lägenheter i samma
område. Bygga för äldre i marknivå. Motverka segregation.
Skapa mötesplatser, flera mindre på olika platser i kommunen, även
vintertid.
Tillgängligt friluftsliv.
Tillgängligt för alla i sport- och friluftsanläggningar, bibliotek.
Bättre kommunikationer, gc-vägar.
Trygghet i boenden och i närmiljön.
Planteringar, tänka på höjden av växterna.
Bra belysning.
Ronneby den moderna kurorten – vad händer 2035?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-24

Socialnämnden

Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L), Ylva Olsson (SD), Malin Månsson (S), Kevin Lill (S),
Magnus Stridh (SD) och Omid Hassib (V).
Ordförande Birgitta Larsson (RP) framför sitt och övriga ledamöters tack för
redovisningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
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§3

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§4

Dnr 4826

Individärende/sekretess
________________
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§5

Dnr 2017-000007 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson redogör för fem delegationsbeslut.
Socialsekreterare Ann-Helene Olausson redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Nils
Nilsson (S), Ylva Särnmark (FP) och Ylva Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll, samt
att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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§6

Dnr 2016-000037 759

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och
familjeenheten + EKB
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande barn- och
familjeenheten samt EKB för 2016.
Anmälningar och ansökningar har ökat under 2016. Antalet inledda
utredningar ligger på samma nivå som året innan, EKB ingår ej.
Placeringarna är något färre under 2016. När det gäller pågående utredningar
mer än fyra månader så är trenden nedåtgående.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till verksamheten för
arbetet under året.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva
Olsson (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

Utdragsbestyrkande

13(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-24

Socialnämnden

§7

Dnr 2016-000064 752

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, samt ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
socialtjänsten, kv 4
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde
kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson och ledamot Martin Moberg (S).
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 protokollet.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg (expedierat)
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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§8

Dnr 6149

Tidplan för ekonomiarbetet
Sammanfattning
Ett förslag till tidplan för ekonomiarbetet för socialnämnden 2017
presenteras för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson och ledamot Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tidplan för ekonomiarbetet för 2017.
_______________
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§9

Dnr 2017-000008 042

Bokslut 2016
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med
ekonom Anna Lindén.
Sammanfattning
Socialnämndens ekonomiska resultat visar ett överskott om 10 899 tkr.
Fr o m 1 september skedde en omorganisation inom socialförvaltningen.
Förvaltningen gick från tre till två verksamhetsområden, Funktionsstöd samt
Individ-och familjeomsorgen. Utifrån den förändring som gjordes möjliggörs
kvalitetshöjning för den enskilde samt tydligare uppdrag för personalen.
En utökning med ytterligare tjänster som enhetschefer inom den befintliga
ekonomiska ramen är genomförd. Funktionsstöds ledning tillsammans med
handläggare samt annan personal är samlokaliserade på Soft Center vilket
upplevs som förbättring gällande samverkan/samarbete, vilket gynnar den
enskilde.
Sammanslagning av daglig verksamhet/sysselsättningen innebär att vi kan
erbjuda ett större utbud av varierade arbetsuppgifter samt att deltagarna ges
möjlighet att välja i större utsträckning. Under våren 2016 öppnades ny
servicebostad för personer med funktionsnedsättning med åtta platser.
Renovering av befintlig gruppbostad innebär utökning med två platser,
beräknas bli färdig i början av 2017.
Under 2016 har det anvisats tre ensamkommande barn till Ronneby
kommun. I december 2016 ansvarar socialnämnden för sammanlagt 142
ensamkommande barns placeringar.
Avvikelser
Socialnämnden har erhållit statsbidrag under året för kompetenshöjande
insatser för personal inom Funktionsstöd samt medel till förstärkning av
personal inom barn-och ungdomsvården. Direktiven från staten är att
pengarna ska förbrukas under innevarande år. Förstärkning inom barn-och
ungdomsvården genom bl a tjänst som assistent ska avlasta handläggarna
från administrativt arbete.
Trots att antalet anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller
riskerar fara illa har ökat ytterligare i jämförelse med 2015 har
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placeringskostnaderna kraftigt minskat under året. Antalet barn som varit
föremål för placering har minskat vilket även påverkat antalet
placeringsdygn. Bl a har ett intensifierat öppenvårdsarbete på hemmaplan
påverkat resultatet.
Försäkringskassans striktare bedömning av rätten till SFB inom personlig
assistans påverkar kommunens kostnader negativt. Hushåll i behov av
ekonomiskt bistånd har minskat i förhållande till 2015. Kommunens satsning
med ”100 nystartsjobb” 2016 samt arbetet med praktikplatser till
försörjningsstödstagare, liksom fortsatt samarbete med andra aktörer och
myndigheter för att stötta personer till en egen försörjning har gett resultat.
Detta har påverkat det ekonomiska utfallet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Kevin Lill (S), Martin Moberg (S)
Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till ledning och tjänstemän
för det goda arbetet som genomförts gällande budget och bokslut.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att bokslut 2016 godkänns.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat bokslut, bokslutskommentarer samt verksamhetsmått för år 2016.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 10

Dnr 2017-000021 709

Socialnämndens Måluppfyllelse
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson.
Sammanfattning
En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna.
Socialnämndens måluppfyllelse är god trots höga målvärden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Kevin Lill
(S), Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (L) och Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att måluppfyllelsen noteras i dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning av socialnämndens
måluppfyllelse till dagens protokoll samt översända densamma till
kommunfullmäktige.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 11

Dnr 2017-000005 041

Internbudget 2017
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med
ekonom Anna Lindén, verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen
Nilsson.
Sammanfattning
Ett förslag till internbudget för socialnämnden presenteras för ledamöterna.
En besparing om 2 % är genomförd.
Socialnämnden har fått minskade anslag för det ekonomiska biståndet och
institutionsvården. Däremot har nämnden fått medel för de nya lokalerna på
Soft Center, arbetskläder, chef i beredskap, språkresurs, Slättagårdsprojektet,
mottagningsenhet och en öppenvårdsbehandlare.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin
Lill (S), Malin Månsson (S) och Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att internbudget för 2017 godkänns.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka internbudget för 2017 enligt presenterat
förslag, för socialnämnden.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 12

Dnr 2016-000158 701

Remissyttrande - Välfärdsutredningens delbetänkande
- Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson och förvaltningschef Birgitta
Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunen har mottagit en statlig utredning, Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78), vilken är ett betänkande från Välfärdsutredningen.
Ett yttrande ska sammanställas och tillställas kommunstyrelsens
arbetsutskott. Socialnämnden har tilldelats särskilda kapitel som berör
verksamheten:
1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
1.5 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
4.3 Nuvarande reglering i välfärden – Socialtjänsten
7.4. Effektivitet och kvalitet inom välfärden – Socialtjänsten,
Sammanfattning och slutsatser
12. Upphandling av asylboenden
14. Behovet av ett flexibelt regelverk för socialt ansvarstagande, kvalitet och
mångfald
21. Samverkan med idéburen sektor
23. Konsekvenser av förslaget
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att
säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är
avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till
den verksamhet där de uppstått.
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och se över de regelverk
som i dag används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster.
Det handlar om regelverket för upphandling och lagen om valfrihetssystem
(LOV). Översynen syftar bl.a. till att lämna förslag om hur regelverken kan
förenklas och göras mer flexibla och om hur de kan ändras för att förbättra
förutsättningarna för idéburna aktörer. Utredningen har även haft i uppdrag
att utreda om kapitalförsörjningsproblem utgör ett inträdes- eller
tillväxthinder för sådana aktörer.
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Bedömning
Välfärden är inte som vilken marknad som helst. Dels finansieras den av
skattepengar och dels består den av verksamheter som är oerhört svåra att
mäta. Den andel av den offentligt finansierade välfärden som bedrivs i
enskild regi har ökat betydligt de senaste årtiondena. I utredningen
konstateras att det saknas kunskap om effekter av ökad konkurrens på
kvalitet och effektivitet inom stora delar av den offentligt finansierade
välfärden, såsom individ- och familjeomsorg samt omsorgen om personer
med funktionsnedsättning. I de jämförelser som gjorts visar resultatet på
relativt små skillnader i utfall mellan verksamheter som drivs i offentlig och
privat regi. I de fall skillnader har framträtt har dessa tenderat att försvinna
när hänsyn tagits till bakgrundsfaktorer såsom socioekonomiska faktorer.
Även i de nöjdhetsundersökningar som gjorts visar flertalet mätningar på
små skillnader mellan offentliga och privata utförare.
Vilken inverkan den ökade konkurrensen mellan verksamheter i offentlig
och privat regi har haft på kvaliteten för de tjänster som erbjuds brukarna är
således oklar. Det kan däremot föreligga en risk i verksamheter som drivs av
ett primärt vinstsyfte att det skärs ned på sådan kvalitet som är svår att mäta
och följa upp, i syfte att hålla nere kostnaderna. Vinstsyftande företag
tenderar exempelvis att ha lägre personaltäthet än andra typer av utförare.
Det förslag som utredningen lägger fram om att begränsa vinstuttaget skulle
medföra att stora belopp av skattemedel stannar kvar i välfärden istället för
att gå till vinstutdelningar. För brukarnas del bedöms konsekvenserna av
förslaget bli övervägande positiva.
Utifrån betänkandet från Välfärdsutredningen framkommer ingenting som
föranleder socialnämnden att opponera sig mot förslaget om nytt regelverk
för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående förslag till
yttrande.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Magnus Stridh (SD), Ylva Olsson
(SD), Omid Hassib (V) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande förslag till yttrande:
Ronneby kommun har mottagit en statlig utredning, Ordning och reda i
välfärden – SOU rapport 2016:78, vilket är ett betänkande från
Välfärdsutredningen. Detta innebär för socialnämndens del, att ett yttrande
skall skrivas och tillsändas kommunstyrelsens arbetsutskott.
Samtliga remissinstanser i kommunen kan inte behandla utredningen i sin
helhet, då utredningen är på ca 900 sidor och Ronneby kommuns svar skall
vara insänt till Regeringskansliet senast den 24 februari 2017.
Berörda nämnder är: Socialnämnden, utbildningsnämnden och
äldrenämnden.
Sammanfattning/bedömning
Utredningen har bl a haft i uppdrag att se över de regelverk som idag
används när privata aktörer anförtros utföra välfärdstjänster.
För socialtjänsten handlar det bl a om regelverk för upphandling och lagen
(2008:962) och om valfrihetssystemet (LOV). Vidare omfattas hem för vård
och boende (HVB) och all verksamhet som är kopplad till insatser enligt
lagen (1993:453) (SOL) som bedrivs i privat regi, liksom all verksamhet som
är kopplad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Det är viktigt att socialtjänstens verksamhet bedöms utifrån ett
brukar/kundperspektiv och det är då av största betydelse att kvalitén är hög –
oavsett organisationsform.
Utredningen fokusera mycket på ”vinsttak” i stället för att fokusera på
kvalitét för brukarna, som borde sättas i främsta rummet. Ett alternativt
synsätt är därför att definiera kvalité utifrån ett brukar/kundperspektiv.
Hela utredningen har en brist på logik på så sätt att vinstuttag förutsätts få en
direkt inverkan på kvalitén, samtidigt som man konstaterar att ett sådant
samband inte finns.
Förlag till beslut
Socialnämnden rekommenderar därför med hänvisning till ovanstående att
Ronneby kommuns svar på remissen ”Ordning och reda i välfärden” ska
vara att utredningens förslag inte bör genomföras.
Ajournering begärs och genomförs mellan kl 17 15 – 17 25.
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Omid Hassib (V) bifall till
tjänsteförslaget.
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Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (RP) och
Magnus Stridh (SD) bifall till ordförande Åsa Evaldssons (M) yttrande.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller Birgitta Lagerlunds (M) yrkande om bifall
til ordförande Åsa Evaldssons (M) yttrande.
Omröstningen begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Malin Månssons (S) yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Nej-röst för bifall till Birgitta Lagerlunds (M) yrkande om bifall till
ordförande Åsa Evaldssons (M) yttrande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster och sju (7) nej-röster.
Således bifalles Birgitta Lagerlund (M) yrkande om bifall till ordförande Åsa
Evaldssons (M) yttrande.
Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:

Ja

X
X

Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Martin Moberg (S)
Nils Nilsson (S)
Omid Hassib (V)
Ylva Olsson (SD)
Magnus Stridh (SD)
Anna-Mi Tamsel (KD), tjänstgörande ers
Summa:
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X
X
X
X
X
X
X
X
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Beslut
Socialnämnden beslutar att rekommendera med hänvisning till ovanstående
att Ronneby kommuns svar på remissen ”Ordning och reda i välfärden” ska
vara att utredningens förslag inte bör genomföras.
Reservation
Den socialdemokratisk gruppen och vänsterpartiet reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen arbetsutskott
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§ 13

Dnr 2016-000155 001

Remissyttrande - Komplettering - ny grafisk profil i
Ronneby Kommun (organisation)
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vid sammanträdet 2016-11-07,
§ 430 att remittera sjätte att-satsen till samtliga kommunala förvaltningar och
nämnder, att dessa ska inkomma med synpunkter på att-satsen:
”-att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att kommunala verksamheter som
använder en egen logotyp går över till att enbart använda Ronneby kommuns
nya logotyp inom två år, dock senast 2019-01-01”..
Bedömning/yttrande
Socialnämnden använder ingen egen logotyp i sina broschyrer eller dylikt
och är därför inte berörda av ovan förslag.
F ö kan det tyckas vara motiverat att Ronneby kommun har en enhetlig
logotyp då det kan stärka känslan av Ronneby kommun som en organisation.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovan förslag till yttrande.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill
(S), Magnus Stridh (SD), Ylva Särnmark (L) samt Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta
Lagerlund (M) och Ylva Olsson (SD) bifall till yttrandeförslaget.
Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Kevin Lill (S) att meningen ”
F ö kan det tyckas vara motiverat att Ronneby kommun har en enhetlig
logotyp då det kan stärka känslan av Ronneby kommun som en
organisation” ska styrkas.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) m fl
yrkande.
Beslut
Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen arbetsutskott lämna
följande yttrande: Socialnämnden använder ingen egen logotyp i sina
broschyrer eller dylikt och är därför inte berörda av ovan förslag.
För övrigt kan det tyckas vara motiverat att Ronneby kommun har en
enhetlig logotyp då det kan stärka känslan av Ronneby kommun som en
organisation.
________________
Exp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 14

Dnr 2017-000010 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
JO, Justitieombudsmannen – En anmälan där en person klagat på
socialtjänsten. Ärendet är avslutat.
Cura Individutveckling – Lex Sarah utredning gällande händelse på HVBboende. Ingen anmälan till IVO kommer att göras.
IVO – Inspektionen för vård och omsorg – Klagomål från person på daglig
verksamhet. IVO kommer ej att genomför någon granskning.
IVO – Inspektionen för vård och omsorg – Föranmäld tillsyn av stödboendet
Cura Valje i Sölvesborg. Ärendet är avslutat.
Dom från förvaltningsrätten, där socialförvaltningen har överklagat
Migrationsverkets beslut gällande omkostnadsersättning för vård av barn i
annat hem än barnets eget enligt förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m fl (asylersättningsförordningen).
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att socialnämnden i
Ronneby kommun tillerkänns rätt till statlig ersättning i vissa delar.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Thomas Svensson (S).
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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§ 15

Dnr 2017-000013 700

Information & Rapporter
Sammanfattning
FINSAM och Cura Individutvecklingspärmen cirkulerade under mötet.
Information om FINSAM organisation mm.
Projektredovisning från Blekingekommunerna.
Cura Individutveckling direktionen – protokoll 2016-10-27.
Malin Månsson (S) delar ut information om FINSAM. Till nästa
sammanträde framförs önskemål om att ledamöterna ska skicka in frågor, via
mail till Ann Hermansson, ann.hermansson@ronneby.se. Frågorna besvaras
på sammanträdet i februari 2017.
Anna-Mi Tamsel (KD) ställer en fråga om hur lång tid en person får delta i
FINSAM och om man kan vara delaktig i två projekt och hur är projektet
upplagt?
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M) och tjänstgörande ersättare Anna-Mi Tamsel (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att återaktualisera ärendet på sammanträdet i
februari 2017.
________________
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§ 16

Dnr 2017-000011 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Revidering i attestantlistan för socialnämnden.
Meddelande om upphörd servering av alkoholdrycker Alfreds Café, TB café
och pub.
Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker, Trion MSZ AB.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 17

Dnr 2017-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Migrationsverket – Minskning av antalet boenden.
Migrationsverket missiv - Delutbetalning av statlig ersättning ska minska
kommunernas ersättningsanspråk.
Cura Individutveckling -Avgifter 2017.
Statens Institutionsstyrelse, SiS – Förändrade avgifter vid placering hos SiS
från och med den 1 januari 2017.
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2017, utfall.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2016-12-06.
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-17.
Protokollsutdrag:
KF § 407/2016 – Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i
socialnämnden, Anna Diurhuus-Gundersen (M).
KF § 427/2016 – Socialnämnden ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapporterings enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, tredje kvartalet 2016.
Beslut
Socialnämnden beslutar att noterar delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 18

Dnr 2017-000012 709

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Inga kurs- och konferensinbjudningar finns att notera.
________________
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§ 19

Dnr 2017-000014 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar en punkt, som kommer upp på KF,
som kommer att beröra socialnämnden. Revisorerna kommer att bjuda in sig
till samtliga nämnder i syfte att bl a tydliggöra att det är hela nämnden och
inte bara nämndens presidie som har revisonsansvar. En återkoppling i
ärendet kommer.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
________________
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