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§ 41 Dnr 2017-000004 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

dagens protokoll.  

________________ 
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§ 42 Dnr 6243  

Information om tystnadsplikt/sekretess 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Sanja Gojkovic lämnar en redovisning gällande  

tystnadsplikt/ sekretess 

Sekretess innebär förbud att röja uppgift vare sig det sker muntligen eller 

genom att lämna ut handling. Sekretess innebär en inskränkning i rätten att ta 

del av allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Sekretess utgör inte hinder mot att en uppgift lämnas ut, om det är 

nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 

verksamhet. Röjer någon en uppgift som ska hemlighållas kan denne dömas 

för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Det kan även 

finnas sekretess inom socialförvaltningen. Tystnadsplikten gäller i 70 år. 

Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk 

eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet 

för personens opartiskhet. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller 

i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att 

personen är partisk utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns 

skäl att misstänka partiskhet, vilket inte alltid är helt oproblematiskt. 

Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte nämligen dels att 

förhindra att någon påverkar ett beslut eller en dom otillbörligt dels att 

förebygga misstankar om att beslut inte tagits på sakliga grunder. Reglerna 

om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det 

gäller myndighetsutövning men mindre strikta i andra sammanhang. 

Både tjänstemän och förtroendevalda kan vara jäviga. Den som anser sig 

jävig ska själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av ärendet, 

alltså inte heller i förberedelserna för beslut. 

 

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

informationen. 

.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsf%C3%B6rordning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tystnadsplikt
https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6ter
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juridik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slutligt_beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dom_(juridik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsut%C3%B6vning
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Deltar i debatten 

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

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

Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S), 

ersättarna Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och Monica 

Fredriksson (C). 

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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§ 43 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess/Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 44 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess  

________________ 
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§ 45 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 46 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 47 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 48 Dnr 2017-000007 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Teamledare Eric Johansson redovisar fem delegationsärende. 

Socialsekreterare Dinore Gashi redovisar fem delegationsäreden.  

Deltar i debatten 

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

Thomas Svensson (S), Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V), Ylva Olsson 

(SD), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S) samt ersättarna Kajsa 

Svensson (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll  samt 

att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen. 

Jäv 
De socialdemokratiska ledamöterna och ersättarna anmäler jäv i fjärde 

delegationsärendet gällande försörjningsstöd. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten 
Barn + EKB 

 

Sammanfattning  

Teamledare Eric Johansson lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt EKB. 

Inkomna anmälningar har ökat. Det är skola/barnomsorg, polis, den egna 

socialtjänsten m fl som anmäler och det är i första hand brister i omsorgen 

det gäller. Även anmälningarna mer än fyra månader har ökat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2017-000015 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Linden föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar på ett underskott om ca 6 280 tkr.  

Funktionsstöd visar ett underskott om 2 730 tkr. Underskottet beror till en 

stor del på tre nya ärenden inom personlig assistans med beslut enligt LSS 

som är ofinansierade i budget.  

IFO visar ett underskott om 3 670 tkr. Ökat behov av institutionsvård barn 

samt behov av ekonomiskt bistånd medför högre kostnader. 

Avvikelse  

Intäkter högre än budgeterat består bl a av statsbidrag till avsedda till insatser 

inom området psykisk ohälsa. Handlingsplan inom olika insatsområden i 

samverkan med landstinget samt Blekinges kommuner. Personalkostnader 

något lägre än budgeterat. Köp verksamhet, placeringar med beslut enligt 

LSS underskott med 1 700 tkr. Osäkerhet i prognos med tanke på att det 

endast gått två månader på nya året. 

Personlig assistans - Underskott med 2 645 tkr. Tre nya ärenden med beslut 

enligt LSS ej budgeterade. 

Barnavården - Prognosen visar underskott med 2 004 tkr, beror på ökat 

behov av institutionsvård.  

Ekonomiskt bistånd - Prognosen visar underskott om 1 467 tkr. 

Deltar i debatten 

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

Lill (S), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Martin Moberg /(S), Ylva 

Olsson (SD), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S), ersättarna 

Nicolas Westrup (SD), Therese Åberg (M)) samt Magnus Björk (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 

genom förvaltningschefen, nogsamt följa sin budget, då socialnämnden visar 

ett underskott om ca 6,2 miljoner kronor efter två månader. Prognosen i 

februari 2016 visade på ett överskott om 1 237 tkr. 
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Att förvaltningen genom förvaltningschefen får i uppdrag att skriftligen till 

nästkommande sammanträde rapportera vilka åtgärder som ska vidtas för att 

komma till budget i balans. Detta med speciell inriktning på de verksamheter 

som går med de stora underskotten.  

Kevin Lill (S) yrkar bifall till ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkande med 

följande tillägg: Att en konsekvensbeskrivning av vad det innebär för 

socialnämnden för att få budget i balans mot redovisad prognos.    

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt  

att förvaltningen får i uppdrag att genom förvaltningschefen, nogsamt följa 

sin budget, då socialnämnden visar ett underskott om ca 6,2 miljoner kronor 

efter två månader. Prognosen i februari 2016 visade på ett överskott om 

1 237 tkr. 

Att förvaltningen genom förvaltningschefen får i uppdrag att skriftligen till 

nästkommande sammanträde rapportera förslag till åtgärder som ska vidtas 

för att komma till budget i balans. Detta med speciell inriktning på de 

verksamheter som går med de stora underskotten.  

Att en konsekvensbeskrivning av vad det innebär för socialnämnden för att 

få budget i balans mot redovisad prognos. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 51 Dnr 2017-000028 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade under § 32/2017 att godkänna presenterad 

patientsäkerhetsberättelse för 2016 samt att bjuda in Katarina Losell, MAS, 

till dagen sammanträde för att få ytterligare information i ärendet 

Det som ledamöterna ville ha mer information om var Sjöarp och 

läkemedelshanteringen. 

MAS, Katarina Losell lämnar följande information:  

Det är Cura Individutveckling som driver Sjöarp. Cura köper in 

sjuksköterskeinsatser från Ronneby kommun. Sjöarp har flera svåra brukare i 

boendena och personalomsättning har varit och är stor.  

När det gäller läkemedelshanteringen så måste personalen vara utbildad för 

att få rätt att delegera. Delgeringsmottagren måste vara insatt i vad uppgiften 

innebär. 

Deltar i debatten 

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

Olsson (SD) samt ersättarna Nicolas Westrup (SD) och Rolf Loberg (RP). 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) Ylva 

Olsson (SD) samt ersättarna Nicolas Westrup (SD) och Rolf Loberg (RP). 

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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§ 52 Dnr 2017-000022 4018 

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram förslag på Miljöprogram 2017-2020 med 

tillhörande handlingsplan. Miljöprogrammet gäller för hela geografiska 

kommunen och grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. De 

nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; klimat, 

giftfri miljö, hållbar bebyggelseutveckling, friskt vatten och biologisk 

mångfald. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina respektive 

aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. Socialnämnden är 

ansvarig för två av samtliga framtagna aktiviteter. 

Vid byte av arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs med el, biogas 

eller andra förnybara bränslen väljas. 

Verka för att ansökan om stöd kan ske via digital blankett.  

Bedömning 

Miljöprogrammets innehåll med dess aktiviteter är högt ställda. En hel del av 

de aktiviteter som skall genomföras avser den fysiska miljön exempelvis 

cykel- och gångvägar, tillgång till grönområden, sopsortering osv. 

Socialnämnden vill att det tydliggörs i handlingsplanen där aktiviteterna 

berör den fysiska miljön skall särskild hänsyn tas för personer med 

funktionsnedsättning, tillgänglighets anpassas. Den byggda miljön ska kunna 

användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder 

till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, 

nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna 

använda den byggda miljön.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta ställa sig bakom yttrandet gällande 

”Miljöprogram för Ronneby kommun och handlingsplan 2017-2020”  

Deltar i debatten 

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

Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 
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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 ställa sig bakom yttrandet gällande 

”Miljöprogram för Ronneby kommun och handlingsplan 2017-2020 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Karin Lundberg 
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§ 53 Dnr 2017-000031 109 

Medborgarförslag att höja kommunens 
socialbidragsnorm   

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till socialförvaltningen översänt en 

begäran om remissyttrande över ett medborgarförslag från Per-Olof 

Berggren. Han föreslår att kommunens socialbidragsnorm höjs generellt med 

500-1 000 kr. Härmed kan enligt förslagsställaren ett antal socialsekreterare 

sparas in och kostnaden minskas. 

Socialnämnden i Ronneby tillämpar den av regeringen fastställda s k 

riksnormen som underlag för beslut om försörjningsstöd. Det är i och för sig 

möjligt för social-nämnden att tillämpa en högre socialbidragsnorm förutsatt 

att den används generellt och därmed inte strider mot 

likabehandlingsprincipen i kommunallagen. En högre socialbidragsnorm 

fråntar inte heller socialnämnden skyldigheten att individuellt pröva utgifter 

som inte ingår i socialbidragsnormen. Det är inte möjligt att höja 

socialbidragsnormen generellt och låta den innefatta utgifter om enligt 

Socialtjänstlagen ska prövas individuellt.  

Att höja socialbidragsnormen skulle inte minska handläggarnas 

arbetsuppgifter eftersom utgifter utanför norm även i fortsättningen behöver 

bedömas individuellt. Det finns däremot en risk för att antalet ärende skulle 

öka eftersom fler hushåll skulle hamna under socialbidragsnivå.  

Kostnaden för att höja socialbidragsnormen generellt med 1 000 kr bedöms 

utifrån antalet ärende 2016 till ca 2 300 tkr - 2 500 tkr. Till det tillkommer 

kostnaden för ett okänt antal nya ärende som hamnar under socialbidragsnivå 

pga normhöjningen.   

En höjd socialbidragsnorm skulle öka kostnaderna utan att minska 

handläggningskostnaden. Höjningen skulle innebära en ekonomisk 

förbättring för alla socialbidragstagare. 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden inte ställer sig bakom medborgarförslaget om höjd 

socialbidragsnorm 
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Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Thomas Svensson (S), Omid Hassib (V) samt ersättare Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) och Ylva Olsson (SD), bifall till tjänsteförslaget.  

Omid Hassib (V) yrkar avslag på tjänsteförslaget och framför att 

socialnämnden ska pröva lämpligheten av att öka biståndet i samband med 

budgetarbetet i 2018 års budget.   

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och inte ställa sig bakom medborgarförslaget om höjd 

socialbidragsnorm. 

Reservation 
Omid Hassib (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Sanja Gojkovic 
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§ 54 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Cura Individutveckling – Lex Sarah utredning gällande händelser på ett 

särskilt boende. 

Cura Individutveckling – Beslut från IVO angående anmälan gällande 

händelse på ett särskilt boende. IVO avslutar ärendet och kommer inte att 

vidta några ytterligare åtgärder. 

Lex Sarah rapport gällande missförhållande på ett särskilt boende.  

Dom från förvaltningsrätten gällande särskild avgift enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ronneby kommun ska 

betala en särskild avgift till staten. Socialförvaltningen kommer att överklaga 

beslutet. 

Socialförvaltningen deltar i ett pilotprojekt om IT-stöd och samordnad plan 

för SIP. Det är barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen och SKL 

som ska testa detta 2017 för att öka delaktighet och tillgänglighet för 

inblandade personer. 

Familjerätten kommer att gå över i Cura Individutvecklings regi fr o m 1 maj 

2017. Kommunfullmäktige kommer att utse ledamöter från Ronneby 

kommun. Personal är rekryterad till familjerätten. 

Arbetsmiljöverket -En redovisning av svaret från socialförvaltningen 

gällande den tillsyn de gjorde i mer än hälften av landets kommuner 

angående socialsekreterarna arbetsmiljö. Vissa punkter godkändes och vissa 

ska utvecklas. 

Enhetschef Karin Kjällgen kommer att sluta sin anställning och gå över till 

Cura Individutveckling, Sjöarp. Nyrekrytering kommer att genomföras.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD) samt tjänstgörande 

ersättare Magnus Johannesson (S).  
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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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§ 55 Dnr 2017-000013 700 

Information & Rapporter  

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling/FINSAM cirkulerade under mötet. 

Birgitta Lagerlund (M) informerade om att Cura Individutveckling har 

antagit reglementet för familjerätten. Ny chef och socialsekreterare är 

rekryterade till familjerätten. Att uppstarten av jourhem ska skjutas upp till i 

höst. Karlshamns kommun kommer att ta över Cura Individutvecklings IT-

stöd.  

Malin Månsson (S) informerade att Cura Individutveckling har beslutat att 

ändra namnet utslussningsboende, till stödboende, efter uppmaning från 

IVO. Finsam har inte haft något nytt sammanträde.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (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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§ 56 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.  

Revidering av attestantlistan för socialnämnden/förvaltningen. 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ersättare Therese Åberg (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 57 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Statistiska centralbyrån – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 

utjämningsår 2017, reviderat utfall mars. 

Migrationsverket – Skrivelse med anledning av regeringens beslut att sänka 

länstalen för 2017.   

IVO – Tillsynsrapport 2016 – De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s 

tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016. 

SKL – Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion på 

SKL till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-14. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-03-15. 

Protokollsutdrag: 

KF § 56/2017 – Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i socialnämnden 

efter Anna Diurhuus-Gundersen (M). 

KF § 61/2017 – Gemensam familjerättsverksamhet för Ronneby, 

Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. 

Organisationsschema över socialförvaltningen.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att noterar delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 58 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att: 

Överförmyndarenheten inte har möjlighet att komma till socialnämnden i vår 

utan kommer i höst, detta på grund av hög arbetsbelastning.  

Att diskussion är på börjad om att förlägga arbetsutskottet kl 12 30 istället 

för kl 13 00. 

Martin Moberg (S) och Ylva Olsson (SD) informerar om att de varit på 

kontaktpolitikerbesök på Kortidsverksamheten och Kompassen. Enhetschef 

Johan Lundgren får beröm för ett mycket givande besöksupplägg. En fråga 

som diskuterades var behovet av renovering och möbelinköp.        

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Martin Moberg (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Ylva Olsson (SD), samt ersättarna Kajsa Svensson (M), 

Nicolas Westrup (SD) och Rolf Loberg (RP). 

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 noter övriga frågor/ärenden till dagens protokoll. 

________________ 

 

 


