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§ 20 Dnr 2017-000004 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll.  

________________ 
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§ 21 Dnr 2016-000167 751 

Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 22 Dnr 2017-000016 751 

Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 23 Dnr 2017-000016 751 

 
Sekretess 

________________ 
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§ 24   Dnr 2017-000016 751  

 

Sekretess 

________________ 
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§ 25 Dnr 2017-000016 751 

 

Sekretess 

________________ 
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§ 26 Dnr 2017-000016 751 
 

Sekretess 

________________ 
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§ 27 Dnr 2017-000007 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

LSS-handläggare Karina Larsson redovisar fem delegationsärende.   

 

Teamledare Eric Johansson redovisar fem delegationsärende.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Omid 

Hassib (V), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll, samt 

att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen. 

Jäv  
Birgitta Larsson (RP) anmäler jäv i ärendena nr fyra och fem gällande LSS. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten 
Barn + EKB 

 

Sammanfattning  

Teamledare Eric Johansson lämnar en redovisning gällande barn- och 

familjeenheten samt EKB för januari 2017. 

Anmälningar av ärenden har ökat i januari. När det gäller anmälningar/ 

ansökningar mer än fyra månader så har dessa ökat. Detta på grund av den 

ansträngda personalsituationen. 

Orsak till anmälningarna är miljö, brott, beteende, våld i nära relationer och 

misshandel. De som anmäler är polis, sjukvård, annan socialtjänst, 

privatpersoner, egen socialtjänst, skola och vårdnadshavare. 

Placeringsdygnen inom barnavården minskade under 2016, även antalet 

unika placerade barn. Det finns en SiS placering i dagsläget.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (L), Kevin Lill 

(S), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Therese Åberg (M). 

 
Yrkande 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att verksamhetsuppföljningen noteras 

till dagens protokoll. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera verksamhetsuppföljningen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 29 Dnr 2017-000030 701 

Tillsynsplan för 2017 avseende alkoholservering samt 
tillsyn för serveringsställen  

 

Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunen har utifrån 9 kap 2 § Alkohollagen en lagstadgad skyldighet att 

till Länsstyrelsen inkomma med en tillsynsplan för tillsyn av servering av 

alkoholdrycker samt tillsyn av detaljhandeln med folköl.  

 

Det bilagda dokumentet (till handlingarna) innehåller först en kort 

sammanställning av 2016 års alkoholhandläggning. Sedan följer ett förslag 

på tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2017.  

 

Tillsynsplanen är preliminär och kan komma att ändras, eftersom 

serveringsställena kan tillkomma och/eller falla bort under året.       

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden antar det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan för 

2017 och översänder detta till Länsstyrelsen      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Magnus Stridh (SD), Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V) 

samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden tillstyrker 

presenterad alkoholtillsynsplan för 2017.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller densamma.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera 2016 års tillsynsplan till dagens protokoll 

samt att anta presenterad alkoholtillsynsplan för 2017 och översända 

densamma till Länsstyrelsen.  

________________ 
Exp. 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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§ 30 Dnr 2017-000029 700 

Kvalitetsberättelse 2016 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till kvalitetsberättelse för socialnämnden 2016 redovisas för 

ledamöterna. Handlingen har varit utsänt till ledamöterna    

Socialförvaltningens arbete med att systematiskt utveckla och säkra 

kvaliteten i verksamheten skall dokumenteras i en årlig kvalitetsberättelse. 

Syftet med kvalitetsberättelsen är således att beskriva hur kvalitetsarbetet 

fortlöpt under det gångna året.  

 

Socialförvaltningen har under 2016 haft fortsatt stora utmaningar. Det stora 

inflödet av flyktingar och ensamkommande barn från året innan har haft 

fortsatt inverkan på verksamheten.  

 

Det systematiska förbättringsarbetet har fortgått under året. Utifrån 

internkontrollens resultat föregående år har förbättringsområden identifierats 

och arbetats med, som exempelvis hanteringen av privata medel på 

förvaltningens särskilda boenden.  

 

Två utredningar har gjorts enligt lex Sarah, varav en av dem visade så pass 

allvarligt missförhållande att det gjordes en anmälan till IVO (Inspektionen 

för vård och omsorg).  

 

Under hösten 2016 genomfördes en nationell brukarundersökning inom 

individ- och familjeomsorgen. Undersökningen omfattade kvalitetsområden 

som bland annat bemötande, tillgänglighet, information och inflytande. Detta 

år medverkade samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen    

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva 

Olsson (SD) samt ersättarna Monica Fredriksson (C) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att presenterad kvalitetsberättelse 

ska godkännas.       
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Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad kvalitetsberättelse samt 

notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Malin Gustafsson, kvalitetssamordnare. 
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§ 31 Dnr 2017-000044 701 

Redovisning KKiK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 
2016.  

 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redovisar Kommunernas Kvalitet i 

Korthet. 

Sammanfattning  

KKiK har funnits i tio år. Ronneby kommun har varit delaktig denna tid. De 

flesta av landet kommuner deltar. 

En Power Point presentation visas, delades även ut till ledamöterna, som 

visar en servicemätning via telefon och e-post 2016. Kommunens växel har 

blivit uppringd i 54 samtal. Frågorna har berört nio olika 

förvaltningsområden, bygg, förskola, grundskola, IFO, miljö & hälsa, 

äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator & vägar. Ronneby 

ligger på medel jämfört med rikets resultat. När det gäller e-post så har 54 

mail skickats till Ronnebys officiella e-postadress, stadshuset@ronneby.se. 

Även här ligger Ronneby på medel i jämfört med övriga rikets resultat. 

Vidare redovisades resultatet av KKiK 2016 som gäller socialnämndens 

verksamheter. Redovisningen innehåller 40 resultatmått enligt följande 

indelning: 

Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet, 

Kommunens som samhällsutvecklare.  

Generellt finns det en svag förbättring historiskt i riket. Socialnämndens 

verksamheter visar på en förbättring i många av resultatmåtten.  

Hela KKiK 2016 finna att hämta på SKL:s hemsida och kommer även att 

läggas ut på Ronneby kommuns hemsida.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill 

(S), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD), samt ersättarna 

Nicolas Westrup (SD) och Monica Fredriksson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagen protokoll. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2017-000028 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden 2016 redovisas 

för ledamöterna. Handlingen har varit utsänt till ledamöterna.    

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, PSL 2010:659, senast l mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

- vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

- vilka resultat som uppnåtts. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den. Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården och 

varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar 

att en säker vård kan ges.  

 

Kommunens ledningssystem ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens 

kvalitet och dess resultat för personal, patienter och övriga medborgare. 

Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att 

händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden och att andra 

avvikelser inte uppstår. 

 

Enligt HSL-FS 2016:40 7 kap 1§ så ska patientsäkerhetsberättelsen även 

innehålla uppgifter om informationssäkerhet. Förbättringar, riskanalyser, 

åtgärder och utvärderingar av informationssäkerheten av större betydelse ska 

skrivas in i patientsäkerhetsberättelsen. Även den granskning som gjorts av 

hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Kevin Lill (S), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Olsson (SD), 

tjänstgörande ersättare Anna-Karin Wallgren (S) samt ersättarna Monica 

Fredriksson (C), Nicolas Westrup (SD) och Rolf Loberg (RP). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att patientsäkerhetsberättelsen 

godkännes samt att Katarina Losell, MAS, inbjuds till sammanträdet i mars 

2017.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad patientsäkerhetsberättelse 

för 2016 och notera redovisningen till dagens protokoll. 

Bjuda in Katarina Losell, MAS, till sammanträdet i mars 2017 för ytterligare 

information i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Katarina Losell, MAS 
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§ 33 Dnr 2016-000083 007 

Uppföljning av Revisorernas granskningsrapport av 
delegering och myndighetsutövning. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade under § 198/2016 att en ny redovisnings av de 

punkter som inte var genomförda skulle ske på sammanträdet i februari 

2017. Riktlinjer och rutiner höll på att slutföras och riskanalyser var ej klart. 

Genomföra Riskanalys vid anlitande av konsulttjänster i ledningssystemet. 

Komplettera ledningssystemet med Riktlinjer och rutiner. 

 Genomfört se bilaga. ”Förenklad riskanalys”, (till handlingarna) 

Genomföra upphandling av konsulttjänster gällande bemanning av 

socionomer.  

 Upphandlingen är genomförd och klar 2017-01-17 

Tillsammans med personalenheten utforma förordnande för konsulter 

 Efter vidare utredning har förordnande inte ansetts nödvändigt. 

Avtalet i upphandlingen som reglerar att konsulten är en del av 

Socialförvaltningens verksamhet samt tidsbegränsade avropsavtal 

med namngiven konsult är tillräckligt. Samråd med Sveriges 

Kommuner och Landsting har skett i frågan. Enligt SKL är 

förordnande inte nödvändiga.  

Säkerställa att delegationsordningen följs vid upphandling av konsulttjänster. 

 Socialnämnden har fattat beslut att vid behov av att anlita 

konsulttjänster skall beslut fattas av socialnämnden.  Vid brådskande 

fall kan beslut fattas av socialnämndens arbetsutskott.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.       
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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. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(32) 
2017-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2016-000117 709 

Arbetsmiljöverket inspekterar socialsekreteras 
arbetsmiljö 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande nr 20l6/036587 begärt en 

redovisning av hur socialförvaltningen uppfyller de krav AMV redovisat i 

inspektionsmeddelandet. Redovisningen har varit utsänd till ledamöterna. 

 

Svaret har i huvudsak utarbetats av socialförvaltningens ledningsgrupp i 

samarbete med enhetscheferna inom individ- och familjeomsorgs- 

verksamheten.  

 

Inspektionsmeddelandet har redovisats och diskuterats på berörda enheter 

och personalen har medverkat vid undersökning av arbetsbelastning och vid 

undersökning och riskbedömning - hot och vâld. Skyddsombud har 

medverkat i arbetat och lämnat synpunkter på utformningen av svaret. 

 

En redovisning av socialförvaltningens arbete för att uppfylla AMV:s krav 

inom de åtta olika områden där inspektionsmeddelandet beskriver brister och 

ställer krav på åtgärder sker. AMV har ännu inte meddelat beslut i ärendet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (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 redovisningen noteras till dagens protokoll.  

________________ 
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§ 35 Dnr 2017-000009 700 

Kontaktpolitiker 2017 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att ledamöterna varje år har en 

halv dag (4 tim) till sitt förfogande för att vara ute i verksamheterna och följa 

arbetet.   

Ett förslag på kontakpolitikerverksamhet presenteras för nämndens 

ledamöter.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Martin 

Moberg (S). 

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 redovisat förslag till kontaktpolitiker-

verksamhet om en halv dag (4 tim) för 2017. 

________________ 

Exp. 
Socialnämnden ledamöter 
Berörda enhetschefer 
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§ 36 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:   

En gemensam familjerätt i Cura Individutvecklings regi håller på att 

upprättas. Det är Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby kommuner som går 

samman i en gemensam familjerättsnämnd. Verksamheten träder i kraft den 

1 april 2017 och kommer att ha sitt säte i Karlshamn. De två 

familjerättssekreterarna inom socialförvaltningen kommer inte att följa med 

till Cura. Ronneby släpper all familjerättslig verksamhet utom fastställande 

av faderskap. Dock ej fördjupade faderskapsutredningar. Cura håller på att 

rekrytera familjerättssekreterare till verksamheten. Svårigheter finns att 

rekrytera personal 

Socialförvaltningen har problem med rekrytering av personal till 

verksamheterna. När det gäller personal till EKB så har det inte funnits 

någon sökande med rätt kompetens. Utredning barn har två konsulter inne, 

då även de har svårt att rekrytera personal. Referenstagning av personal är 

obligatorisk, detta gäller även konsulter. 

KKiK har genomfört en telefoniutredning, där visar det att IFO/receptionen 

har låg svarsfrekvens. Personalen ska i första hand ta hand om besökande.  

När e-tjänst införs så kommer det att göra skillnad, då kan ansökningar 

skickas via nätet. Detta kommer att underlätta och förändra för 

försörjningsstöds arbetssituation. En bra service till allmänheten är ett måste. 

Samhällskommunikatören som hjälper förvaltningen fungerar mycket bra. 

En ny bil pool kommer att startas upp den 1 mars 2017. Det kommer att vara 

en extern aktör som tillhandahåller bilarna. Det kommer att finnas el- och 

biogasbilar. Elbilarna har en körsträcka om max 10 mil. Socialsekreterarna 

har framfört en oro hur det ska gå i deras arbete att använda dessa bilar. De 

måste vara säkra på att de kan köra långt, ha lättstartade och säkra bilar, då 

de är ute på uppdrag. Kostnaderna för socialförvaltningen kommer att öka.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin 

Lill (S), Ylva Särnmark (L), Thomas Svensson (S), Ylva Olsson (SD) samt 

ersättarna Monica Fredriksson (C) och Therese Åberg (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att en särredovisning av bilkostnaderna 

genomförs samt 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 en särredovisning av bilkostnaderna ska 

genomföras samt att i övrigt notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp.  
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
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§ 37 Dnr 2017-000013 700 

Information & Rapporter  

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling och FINSAM cirkulerade under mötet. 

Malin Månsson (S) informerade att det av har varit direktionsmöte i Cura 

Individutveckling och styrelsemöte i FINSAM. 

Cura Individutvecklings budget för 2017 och plan för 2018-19 redovisades. 

Cura kommer att avveckla några boenden i Sölvesborg och i Ronneby. Tre 

Lex Sarah anmälningar har upprättats varav en gått till IVO. Det kommer att 

sättas igång olika projekt på Sjöarp. Curas överskott är 2,5 miljoner kr för 

2016, där reducerad avgift till Ronneby kommun är 1,8 miljoner kr. 

FINSAM Blekinge bildades 2006. Medlemmar är Blekinges fem kommuner, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget Blekinge.  

Medlemsavgiftsfördelningen ser ut enligt följande Försäkringskassa och 

arbetsförmedling står för en statlig del om 50 %, Landstinget står för 25 % 

och Blekinges kommuner för 25 %. FINSAM består av en styrelse med 

ledamöter och ersättare. Ny förbundschef för FINSAM är Peter Ratcovich.  

En Power Point presentation över FINSAM visades och delades ut till 

ledamöterna. 

Birgitta Lagerlund (M) informerade om Cura Individutveckling.  

Lite historik, Cura Individutveckling hette förr Vårdförbundet Blekinge och 

startades upp av Karlshamn. Olofström, Ronneby och Sölvesborg. 

Karlskrona kom med vid ett senare tillfälle. Namnbyte till Cura 

Individutveckling gjordes 2011. Cura leds av en direktion bestående av nio 

ledamöter och nio ersättare. Samtliga är ledamöter i respektive 

kommunfullmäktige. Cura leds av förbundschef Ann-Sofie Ström. Totalt 

sysselsätter Cura 270 medarbetare. Curas kostnader täcks i huvudsak av 

vårdavgifter. 

I dag har Cura Individutveckling ansvar för åtta olika verksamheter. Fyra 

större: Notavillan – barn och familjeenhet, Sjöarp Gruppbostäder, 

Klaragymnasiet med internat och Cura Ungdomsboende som har ett flertal 

olika institutioner. Varje institution leds av en verksamhetschef och 

eventuellt en biträdande chef, med undantag av Klaragymnasiet där 

verksamheten leds av två verksamhetschefer, där den ena tillika är rektor.  

http://www.curaindivid.se/notavillan/
http://www.curaindivid.se/sjoarp-gruppbostader/
http://www.curaindivid.se/klaragymnasiet/
http://www.curaindivid.se/cura-park/
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De fyra mindre verksamheterna är: Familjerådgivning, 

Familjehemskonsulenter, Personliga Ombud samt Cura Resurscentrum.  

Åren vi aldrig glömmer är 2015-2016, det startades upp många boenden, 

utökade på Klaragymnasiet, övertog RBU-huset på Sjöarp, ny avdelning på 

Notavillan, utökade resurscentrum, startade upp egen familjehems- och 

jourfamiljeverksamhet och förberedde för att ta över vissa kommuners 

familjerätt. Till sommaren 2017 startas avveckling av Curas 

ungdomsboende, delar av Cura Park och Cura Valje, som sedan fortsätter 

med succesiv avveckling fram till årsskiftet 2018/19. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD), Ylva 

Särnmark (L) samt tjänstgörande ersättare Anna-Karin Wallgren (S). 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

redovisningarna. 

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 information till dagens protokoll. 

________________ 

 

http://www.curaindivid.se/familjeradgivning/
http://www.curaindivid.se/familjehemskonsulenter/
http://www.curaindivid.se/personliga-ombud/
http://www.curaindivid.se/cura-resurscentrum/
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§ 38 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.   

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL. 

Meddelande om upphörd servering av alkoholdrycker- Kök och Catering i 

Karlskrona AB. 

Meddelande om upphörd servering av alkoholdrycker – Thatse Food, 

Enskild firma, That Phan.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll 

________________ 
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§ 39 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.    

Migrationsverket – Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta 

emot nyanlända. 

Inspektionen för vård och omsorg – Information om förändrat sätt att 

kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Sveriges Kommuner och Landsting – Meddelande från styrelsen – 

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025. 

Protokoll: 

Socialnämnden arbetsutskott 2017-02-08. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 40/2017 – KKiK 2015- Nämndernas utvärdering.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Omid Hassib 

(V) samt tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 40 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) ställer en fråga hur rekrytering av personal/vikarier 

ser ut inför sommaren inom socialförvaltningen.   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att annonsering och rekrytering 

pågår. Administrationen/receptionen kommer också att ha en vikarie under 

sommarmånaderna. Vid en ombyggnad av Medborgarservice kommer så 

kommer det att underlätta för socialförvaltningen.  

Omid Hassib (V) informerar om att utbildningen i Barnkonventionen på 

Ronneby Brunn var mycket bra. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påtalar att när det gäller handlingar som 

nämndsledamöter och ersättare tar del av, så måste sekretessen beaktas, det 

gäller även pärmarna som cirkulerar under mötet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Omid 

Hassib (V), Ylva Olsson (SD), Ylva Särnmark (L) samt tjänstgörande 

ersättarna Anna-Karin Wallgren (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i 

uppdrag att till sammanträde i mars 2017 informera om sekretess-

lagstiftningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till dagens protokoll samt  

att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att till sammanträde i 

mars 2017 informera om sekretesslagstiftningen. 

________________ 
Exp. Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 

 


