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Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
________________
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§ 71

Dnr 2017-000007 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Teamledare Eric Johansson redovisar tio delegationsärenden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Martin
Moberg (S), Ylva Olsson (SD) och tjänstgörande ersättare Magnus
Johannesson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt
att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 72

Dnr 2017-000035 759

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten
Barn + Ensam kommande barn
Sammanfattning
Teamledare Eric Johansson lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt ensam kommande
barn.
Antalet inkomna ärenden har minskat, dock har antalet inledda utredningar
ökat, exklusive EKB, som minskat. Det är skola/barnomsorg, polis och den
egen socialtjänst som lämnat flest anmälningar. Anmälningarna som har
störst inflöde gäller missförhållande i miljön. Anmälningar mer än fyra
månader har, efter aktivt arbete minskat, vilket är mycket bra. Missbruk
bland ungdomar, även flickor, har ökat.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot 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.
________________
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§ 73

Dnr 2017-000015 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar
ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden går med prognostiserat underskott om 4 179 tkr. Det är en
förbättring i jämförelse mot förra månadens månadsuppföljning med ca
2 000 tkr. Detta beror på att socialförvaltningens har eftersökt en intäkt från
Migrationsverket om 2 200 tkr som avser ett enskilt ärende.
Det som är bekymmersamt är att det ekonomiska biståndets kostnader ökar.
Detta delvis beroende på att många som varit/haft etableringsersättning nu
avslutas och ska ut i egen försörjning.
Funktionsstöd beräknas ha ett underskott om 619 tkr och individ- och
familjeomsorgen ett underskott om 4 000 tkr. Arbetet mot att en ökad andel
försörjningsstödstagare ska komma ut i sysselsättning pågår. Barnavården
arbetar mot att förbättra utredningar och vårdplaner.
Samtliga budgetansvariga uppmanas att vara nogsamma med att hålla sin
budget.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska 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 den ekonomiska redovisningen till dagens
protokoll
________________
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§ 74

Dnr 2017-000005 041

Åtgärder för att komma till budget i balans och
konsekvensbeskrivning för arbetet
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar
ärendet.
Sammanfattning
I samband med den ekonomiska uppföljningen i mars så fick
socialförvaltningen i uppdrag att skriftligen rapportera åtgärder för att
komma till budget i balans och en konsekvensbeskrivning vad detta kan
innebära för socialnämnden.
Verksamhetschef Göran Fridh har lämnat följande skrivning i ärendet:
Åtgärder och konsekvensbeskrivning för budget i balans Individ- och
Familjeomsorgsverksamheten
Prognosticerat underskott
Enligt månadsuppföljning efter kvartal 1 2017 beräknas underskottet vi årets
slut uppgå till ca 4 000 tkr för Individ och Familjeomsorgsverksamheten.
Underskottet består i huvudsak av;
Ekonomiskt bistånd
1 300 tkr
Minskningen av utbetalt försörjningsstöd har stannat av och beräknas ligga
kvar på samma nivå som 2016 exl flyktinghushåll. För flyktinghushåll ökar
kostnaden med ca 2 000 tkr. Huvudorsaken är ett ökat antal ärende
framförallt gällande nyanlända. Ett fortsatt arbete med
sysselsättningsåtgärder och samverkan med framförallt AF är nödvändigt för
att hålla tillbaka ökningen.
Institutionsvård barn
4 000 tkr
Ökat antal placeringar. Fortsatt arbete med kvalificerad öppenvård.
Inhyrd personal
1 500 tkr
Behov av inhyrd personal under första halvåret pga vakanser.
Underskottet minskas genom överskott på andra områden. Familjehem ger
ett överskott på ca 1 500 tkr, kontaktpersoner/familjer 400 tkr. Pga vakanser
uppstår även ett överskott på ca 900 tkr för personalkostnader.
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Åtgärder
De underskott som väntas går inte att påverka genom direkta
besparingsbeslut utan är beroende av framförallt yttre faktorer ex
arbetslöshet, barns levnadsvillkor mm. Kostnaden för ekonomiskt bistånd
ligger på ungefär samma nivå som 2016. Inför 2017 gjordes en besparing
jmf med socialnämndens förslag till budget med 1 900 tkr. Kostnaden för
institutionsvård barn är högre än 2016 men ligger i nivå med kostnaden
tidigare år. Även för institutionsvård barn gjordes en besparing jmf med
socialnämndens förslag till budget med 4 689 tkr.
Det krävs ett fortsatt aktivt arbete från förvaltningen för att hålla
underskottet på den nivå som prognosticerats. När det gäller ekonomiskt
bistånd inriktas arbetet mot ökad andel försörjningsstödstagare i
sysselsättning. Arbetet inom barnavården är inriktat på att förbättra
utredningar och vårdplaner.
Konsekvensbeskrivning
En stor del av individ- och familjeomsorgsverksamhetens kostnader är
direkta kostnader för vård eller köp av vård tex institutionsvård, familjehem,
kontaktpersoner, ekonomiskt bistånd, barnahus, tillnyktringsenhet mm.
Dessa kostnader kan inte påverkas genom beslut om besparingar utan är i
huvudsak beroende av behovet av vård.
I övrigt består individ- och familjeomsorgsverksamhetens kostnader av
personalkostnader och driftskostnader.
För att spara in 4 000 tkr på personalkostnader behöver personalen minskas
under resten av året med ca 11 heltidstjänster utav totalt 63 anställda.
Personalen är redan idag hårt belastad och något utrymme för
personalminskningar finns inte. En neddragning av personalen med 15-20 %
skulle leda till att socialnämnden inte kan utföra sitt uppdrag och få orimliga
arbetsmiljöeffekter.
Verksamhetens övriga driftskostnader uppgår totalt till ca 3 000 tkr varav
1 250 tkr är kostnader för lokaler Rosengatan, Sörby och Sesam. I lokalerna
arbetar 23 personer. I nuläget finns inga alternativ till att hyra de lokalerna.
Till utbildning och handledning är 738 tkr budgeterat. Behovet av utbildning
och handledning är i nuläget större än vad budgeterade medel kan täcka
beroende på ökat antal personal och många nyanställda. Budgeterade medel
för utbildning, handledning har inte ökat i samma takt som ökningen av
personalen. Att minska på utbildnings- och handledningsinsatserna under
året skulle leda till ytterligare kompetensbrist med påföljande
kvalitetsbrister. En sådan åtgärd skulle även ytterligare försvåra
möjligheterna att behålla och rekrytera personal.
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Resterande ca 1 000 tkr är övriga driftskostnader tolkar, transporter, bilar,
tfn, kontorsmateriel mm. Under året förväntas kostnader för bla leasingbilar,
tolkar öka pga av nya upphandlingar. Även här har de budgeterade medlen
inte ökat i samma takt som ökningen av personalen. Utrymmet för
kostnadsminskningar är mycket begränsat samtidigt som vi vet att
kostnaderna ökar på vissa områden.
Verksamhetschef Jörgen Nilsson har lämnat följande skrivning i ärendet:
Avvikelse:
515 Personlig assistans med ett underskott på 2902 tkr. Tre nya ärenden med
beslut enligt LSS som ej är budgeterade.
513 Intäkter högre än budgeterat består bl.a. av statsbidrag till avsedda
insatser inom området psykisk ohälsa. Personalkostnader något lägre än
budgeterat.
517 Personalkostnader något lägre än budgeterat pga vakanser.
Avvikelser totalt inom funktionsstöd ett underskott på 619 tkr.
Förslag på åtgärder
Neddragning av personaltimmar inom personlig assistans och gruppbostäder
motsvarande två heltidstjänster.
Konsekvensbeskrivning
Risk för att beslutade insatser ej blir verkställda inom personlig assistans och
inom gruppbostäder.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför ett tack till verksamhetscheferna
Göran Fridh och Jörgen Nilsson för ett mycket bra svar.
Vidare om de av kommunfullmäktige beslutade ”Ekonomistyrningsprinciperna”. Dessa anger hur nämnderna ska agera i olika situationer.
”Tilldelade ekonomiska resurser går vid konflikt alltid före verksamhetens
mål (med undantag för vad som följer av tvingande lagstiftning eller
motsvarande).
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och
Ylva Olsson (SD).
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialförvaltningen håller den
ekonomiska uppföljningen uppdaterad och att socialnämnden till nästa
sammanträde får en liknande uppföljning i text då nästa uppföljning är
tertialuppföljning 1/2017. Redovisas då på kontonivå.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att hålla den
ekonomiska uppföljningen uppdaterad och att socialnämnden till nästa
sammanträde får en liknande uppföljning i text då nästa uppföljning är
tertialuppföljning 1/2017. Redovisas då på kontonivå.
I övrigt notera ärendet till dagens protokoll.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef
Jörgen Nilsson, verksamhetschef

Justerandes sign
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§ 75

Dnr 2017-000070 022

Tjänst som LSS-handläggare - tillsättning av en fjärde
tjänst
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tre tjänster som LSS-handläggare budgeterade.
Under våren 2016 anställdes en fjärde handläggare med anledning av
sjukskrivningar. Skälet var att det uppstod arbetsanhopningar för befintlig
personal och utredningstiderna blev alldeles för långa. Omprövning av
pågående ärenden har inte genomförts i den utsträckning som skall göras.
Under 2017 kommer det att vara ytterligare planerade sjukskrivningar.
Finansiering av den fjärde obudgeterade tjänsten kommer delvis därigenom
att klaras. Kostanden för denna tjänst kommer att bli högst 300 tkr.
Bedömning
Bedömningen är att de antal pågående ärenden samt nya ansökningar är till
antalet så många som en framtid utökning av antalet handläggare är
nödvändigt. Detta kommer att ingå i budgetarbetet 2018-2019.
Konsekvensbeskrivning:
 Antal ärenden per handläggare (inkl. överanställningen) är idag över
100 st.
- Hög risk att ärendemängden/-hanteringen inte blir hanterbar
(=kvantitet/kvalitet samt fler tidsbegränsade beslut som leder till
ökad mängd omprövningar).
- Hög risk för bristfällig arbetsmiljö (=långtidssjukskrivningar, se
medarbetarenkäten 2015).
- Hög
risk
för
ökning
av
konsulttjänster
(=bl.a.
kostnadsineffektivt/kvalitetsbrister).
Ur Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst,
Lägesrapport 2013 Socialstyrelsen:
Några viktiga faktorer i socialtjänstens myndighetsutövning är hur många
handläggare som finns, hur många ärenden de har och hur ofta beslut följs
upp. Antalet heltidshandläggare inom LSS-området varierar emellertid stort
mellan landets kommuner, mellan 0 och 70 stycken. Uppgiften är inte särskilt
anmärkningsvärd med tanke på de stora regionala skillnaderna i invånarantal.
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Uppgiften blir dock intressant när den ställs i relation till antalet ärenden per
handläggare, eftersom det då framkommer ytterligare skillnader. Diagram 1
visar att antalet ärenden per handläggare varierar stort mellan kommunerna. I
nästan hälften av kommunerna har varje heltidsanställd handläggare 51–100
aktuella ärenden. I 27 kommuner är antalet som allra högst; där har varje
handläggare mer än 150 aktuella ärenden.
Diagram 1. Antal kommuner som har 0–50 ärenden per handläggare, 51–100 ärenden per
handläggare, 101–150 ärenden per handläggare samt 151 ärenden eller fler per
handläggare (N = 273).

(jmf Karlshamns kommun med fem heltidshandläggare)

Justerandes sign



Antal ansökningar om insatser ökar, framförallt komplexiteten i
ärendena. Personlig assistans ökar konstant bl.a. till följd av
Försäkringskassans alltfler indragna assistansärenden samt
flyktingströmmen 2015.
- Hög risk att ökningen är konstant och följaktligen skapar en
orimlig arbetsbelastning.
- Hög risk att kvalitén i utredningar försämras pga. tidspress.
- Risk att rättssäkerheten hotas.



Ökade krav på samverkan (ex. Lagen om Samverkan och
betalningsansvaret)



Uppföljningar nedprioriteras till följd av en hög ärendemängd/hantering per handläggare.
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-

Hög risk att målen för 2017-18 inte uppfylls (bl.a. Ronneby
kommuns funktionshinderpolitiska program samt nationella mål).
Hög risk att påtagligt minska rättssäkerheten och den enskildes
delaktighet och inflytande i sitt beslut.

Ur Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport
2017, Socialstyrelsen
Insatserna ska följas upp för att säkra att de tillgodoser den enskildes behov.
Uppföljningen är även viktig för att kommunerna ska kunna förbättra
verksamheten. Socialstyrelsens öppna jämförelser kompletterar ovanstående
bild, och visar att få kommuner använder systematiska uppföljningar av
individinsatser inom LSS för att utveckla verksamheten, bara 11 procent.
Andelen är dessutom lägre inom verksamheter som vänder sig till personer
med psykisk funktionsnedsättning, med 10 procent.
Ju fler ärenden desto färre uppföljningar av beslut
… Socialstyrelsens analyser visar att fler beslut följs upp i kommuner där
antalet ärenden per handläggare är relativt få. Andelen uppföljda beslut är
högre i kommuner där handläggarna har upp till 87 ärenden, än i kommuner
där handläggarna har 88 ärenden eller fler. Var fjärde kommun med få
ärenden per handläggare följer upp majoriteten av sina beslut, medan
motsvarande andel bland kommuner med många ärenden per handläggare
bara var 9 procent.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna tillsättning av en fjärde
heltidstjänst som LSS-handläggare t o m 2017-12-31.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Kevin Lill (S), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättarna
Magnus Johannesson (S), Therese Åberg (M) och ersättare Kajsa Svensson
(M).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) bifaller Birgitta Lagerlunds (M) yrkande
med följande tillägg: Att kostnaden för tjänsten blir högst 300 tkr.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att godkänna tillsättning av en fjärde
heltidstjänst, med hänvisning till bifogad konsekvensanalys som LSShandläggare t o m 2017-12-31 och att kostnaden blir högst 300 tkr.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Jörgen Nilsson, verksamhetschef
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§ 76

Dnr 2017-000064 701

Inbjudan till samråd om planprogram - Bostäder och
förskola i Risatorp, Bustorp och Droppemåla i Ronneby
kommun
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till planprogram för
bostäder och förskola i Risatorp, Bustorp och Droppemåla i Ronneby
kommun. Socialnämnden har fått planprogrammet för möjlighet att yttra sig
i ärendet.
Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna till planläggning av ny
förskola och kompletterande bostäder i tre delområden söder om Ronneby
Planprogrammet avviker inte från översiktsplanen.
Planprogrammet är ett förberedande dokument som är ett kunskapsunderlag
och anger inriktningen för kommande detaljplaner i ett område.
Planprogrammet är inte juridiskt bindande till skillnad från en detaljplan.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva
Olsson (SD).
Malin Månsson (S) påtalar att barnperspektivet finns medtaget i
planprogrammet, vilket är positivt.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden beslutar att inte ha
något att erinra mot planprogrammet i dagsläget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot planprogrammet i
dagsläget.
________________
Exp.
Miljö- och byggnadsnämnden, Peter Robertsson planarkitekt
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§ 77

Dnr 2017-000069 739

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 16 kap 6f§ socialtjänsten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, första kvartalet
2017.
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.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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§ 78

Dnr 2017-000010 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
Lex Sarah utredning gällande händelse på Cura Vik Ungdomsboende.
Ärendet anmäls inte till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, då åtgärder
och rutiner är vidtagna.
Beslut från IVO gällande tillsynen av vården av enskild vid Cura Park
ungdomsboende i Ronneby. Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO,
bedömer att socialnämnden och Cura Individutveckling har vidtagit och
planerat för adekvata åtgärder för att kvaliteten avseende vård och omsorg
för barn och unga som även har insatser från hälso- och sjukvården.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, avslutar ärendet.
Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, gällande ansökan från
Götene kommun om överflyttning av ärende gällande ett ensamkommande
barn/ungdom till Ronneby kommun, som motsätter sig en överflyttning.
Pågående ärende gäller bistånd i form av placering i familjehem enligt 4 kap
1 § SoL (2001:453). Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, avslår
ansökan.
Lex Sarah utredning på ett särskilt boende inom socialförvaltningen. Ärendet
anmäls inte till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, då åtgärder är
vidtagna för att minska risken för att liknande händelser ska upprepas.
Arbetsmiljöverket – Inspektionsmeddelande den 31 januari 2017, gällande
gruppbostad Folkparksvägen, Ronneby. Besöket föranleddes av händelser
med våld/hot om våld. Inspektionen visade på ett mycket bra
arbetsmiljöarbete men att det finns behov av att se över rutiner när det gäller
arbete nattetid.
SkolFam har varit ett projekt som socialförvaltningen har haft gemensamt
med Karlskrona kommun. Projektets syfte har varit att vara uppmärksamma
på familjehemsplacerade barns skolgång, då de ofta har det svårare i skolan.
Den personal som arbetat med detta, en specialpedagog och en psykolog, har
sagt upp sig och det har inte lycktas att rekrytera ny personal. Karlskrona har
hoppat av projektet och Ronneby kommer att köra i egen regi.
Specialpedagoger kommer att rekryteras för arbetet och som kommer att
vara stöd till barn och lärare. Socialförvaltningen anser att projektet ska
fortsätta och anser att detta är en bra lösning.
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Socialförvaltningen kommer att vid fyra tillfällen i maj att bjuda in all
personal från funktionsstöd för att informera om kommunens KF-mål,
socialnämndens mål, vad som styr vad, att all personal är en viktig del i
sammanhanget, vart går kommunens pengar mm.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att skolan och socialtjänsten har
ett samarbetsorgan, ”Forum för dialog mellan skola och socialtjänst”. Ett
projekt på Slättagårdsskolan pågår, där KF beviljat medel. En utvärdering
efter avslut ska göras och socialnämnden kommer att få en rapport i ärendet.
Vid förra mötet var samordnare Bibbi Rönnlund och informerade om
Våldsbejakande extremism. Det finns en policy i ärendet men det finns inget
avslut och hur man ska arbeta med planen fortsättningsvis.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich fick i uppdrag att kontrollera om det
fanns en möjlighet att betala ut försörjningsstöd till kvinnan istället för till
mannen. Tingsryds kommun delar utbetalningen så de får hälften var.
Utredning i ärendet pågår.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S) Kevin Lill (S), Nils Nilsson (S), tjänstgörande ersättarna
Therese Åberg (M), Magnus Johannesson (S), Monica Fredriksson (C) och
ersättare Kajsa Svensson (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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§ 79

Dnr 2017-000013 700

Information & Rapporter
Sammanfattning
Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) lämnar information om
FINSAM. Ett möte har avhållits och där informerade Maj-Britt Engström
försäkringskassan angående ägarsamråd/medlemsdialog. Förbundsstyrelsen
ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen
av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse
Förbundschef Peter Ratcovich och ordförande Christel Friskopp kommer att
kontakta kommunerna i Blekinge och informera om FINSAM:s vidare
arbete.
Utlysning av förstudiemedel pågår och sista ansökningsdag är den 18 maj
2017.
Vidare om mötet i tingshuset i Sölvesborg. Fastigheten är ritad av Gunnar
Asplund som även ritat stadsbiblioteket i Stockholm. En visning av
fastigheten och dess arkitektur genomfördes, vilken var mycket intressant.
Birgitta Lagerlund (M) lämnar information om att Cura Individutveckling
antagit reglemente för Familjerättsnämnden i Curas regi.
Familjerättsnämnden kommer att starta den 1 maj 2017.
Kommunfullmäktige har utsett Birgitta Lagerlund (M) till ordinarie ledamot
och Malin Månsson (S) till ersättare i Familjerättsnämnden.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-25

Socialnämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 80

Dnr 2017-000011 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker, Alfreds Café och Restaurang.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 81

Dnr 2017-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Migrationsverket – Skrivelse med anledning av regeringens beslut att sänka
länstalen för 2017.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 17:12 Ny hälso- och
sjukvårdslag.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11
Protokollsutdrag:
KF § 116/2017 – Socialnämnden ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll
________________
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§ 82

Dnr 2017-000014 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att socialnämndens
sekretesshandlingar fortsättningsvis bara kommer att gå ut till ordinarie
ledamöter inför nämndsmöten. Dialog har förts med kommunjuristen. Om
någon ledamot vet att de inte kan delta på sammanträdet så meddelas
sekreteraren så snart som möjligt så att den som blir inkallad som ersättare
kan ta del av sekretesshandlingarna innan sammanträdet. Det kommer även
att finnas kopierade handlingar att tillgå på sammanträdet.
Socialnämndens arbetsutskott kommer att börja sina sammanträden kl 12 30
fr o m augusti månads sammanträde och året ut. Detta på grund av ökad
ärendemängd.
Socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens sammanträden i
september kommer att flyttas till torsdagarna istället för tisdagarna. AU
flyttas från den 12 till den 14 september och nämndsmötet från den 26 till
den 28 september 2017.
Martin Moberg (S) redovisar att han varit på ett kontaktpolitikerbesök, den
18 april 2017, hos Råd & Stöd familj. De har sina lokaler på Rosengatan dit
de flyttade 2012. Veronika Jönsson är enhetschef för avdelningen och det
finns åtta socialsekreterare/familjebehandlare och tre fältsekreterare. Ett
mycket givande besök med information om IHF, Komet, CPU, Sesam och
PUST mm.
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) informerade från ett
kontaktpolitikerbesök Vuxenenheten i Sörby. Peter Börjesson är enhetschef
och det finns socialsekreterare, behandlingsassistenter, KBT-terapeuter och
alkoholhandläggare på enheten. Ett mycket givande besök med information
om haschprogram, drogtester, solrosgrupper för barn till missbrukare,
anhöriggrupper mm. Det går att få fem råd och stöd samtal utan registrering
hos enheten.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om att Unizon gjort en ny
mätning av arbetet med Våld i nära relationer och att socialförvaltning ligger
på andra plats i riket.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
lagerlund (M), Martin Moberg (S), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD),
tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S) och ersättare Kajsa
Svensson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
________________
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