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Val av justerare
Sammanfattning
Martin Moberg (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
________________
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Socialnämnden

§ 130

Dnr 6243

Överförmyndarnämnden - Information
Handläggare Bengt Wessman lämnar information gällande de frågor som
socialnämndens ledamöter framför.
Sammanfattning
I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god
mans förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer
som inte själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämnden. I Ronneby
finns det en överförmyndarnämnd som utses av kommunalfullmäktige.
Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från
huvudmannens sida. Huvudmannen kallas alltså den som man företräder.
Det finns i Ronneby inget numerärt beslut om hur många man får vara god
man för. Det viktigaste är att man fullföljer sitt uppdrag på ett förtjänstfullt
sätt. Vissa ärenden kan vara av enklare art och vissa av komplicerade art.
En god man ska hålla överförmyndarnämnden underrättad om sådana
åtgärder från huvudmannens sida som kan påverka ställföreträdarens
förvaltningsansvar i mer betydande omfattning. En aktiv huvudman kan t ex
omöjliggöra för god man att utöva uppdraget på ett tillfredställande sätt.
Beslut om godmanskap får dock inte meddelas utan samtycke av personen,
om inte hans eller hennes tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas.
Det är tingsrätten, som fattar beslut om godmanskap, däremot förbereds
ärendet av överförmyndarnämnden, som även förordnar god man vid byte.
Varje år ska ställföreträdaren lämna en årsräkning. Den ska vara
överförmyndarnämnden tillhanda senast 1 mars.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L), Ylva Olsson (SD), ersättarna Therese Åberg (M) Nicolas
Westrup (SD), Monica Fredriksson (C) och Rolf Loberg (RP).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Bengt Wessman för information.
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att information noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden beslutar att bifalla detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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Omedelbart justerad.
________________
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§ 132

Dnr 2017-000015 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar
ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att de konton som har största svängningarna och
påverkan på resultatet ska redovisas i den ekonomiska uppföljningen under
augusti månad.
Prognosen visar att underskottet är tre miljoner bättre än förra redovisningen
på dessa konton.
Köp av verksamhet funktionsstöd – visar att en högre intäkt om
2 miljoner kronor som rör en person där medel har eftersökts hos
Migrationsverket.
Assistansen – ingen förändring, finns en viss osäkerhet om två ärenden är
återsökningsbara från Migrationsverket. Ev besked i samband med
tertialuppföljning II.
Institutionsvård barn – prognosen har sjunkit något, det finns en viss
osäkerhet då det hänt en del inom placeringarna av barn i sommar.
Ekonomiskt bistånd – prognosen har sjunkit något.
Ekonomiskt bistånd flykting – prognosen har sjunkit något, inflödet av
nyanlända har minskat fr o m maj månad.
Placering missbruk – kostnaderna har ökat rejält, det har skett nya
placeringar och det finns behov av ytterligare platser. Missbruket har ökat,
även bland unga.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Birgitta
Larsson (RP), Martin Moberg (S) och tjänstgörande ersättare Magnus
Johannesson (S)
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen/
anslagsförbrukningen 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 den ekonomiska uppföljningen/
anslagsförbrukningen till dagens protokoll.
________________
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§ 133

Dnr 2017-000007 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Socialsekreterare Josefine Håkansson redovisar fem delegationsärende.
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar fem delegationsärende.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Birgitta
Larsson (RP), Martin Moberg (S), Ylva Särnmark (L) 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, samt
att ärendena är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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Individärende/sekretess
________________
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Individärende/sekretess
_______________
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§ 136

Dnr 2017-000035 759

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten
Barn + Ensamkommande barn
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och ensamkommande barn.
Det har varit ett minskat inflöde av anmälningar i juli. Pågående
utredningar sjunker något. När det gäller anmälningar mer än fyra månader
så är de i dagsläget är nere på noll ärende. Detta är mycket positivt och en
eloge framförs till verksamheten för ett mycket bra arbete.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Birgitta
Lagerlund (M) och Ylva Särnmark (L).
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(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-29

Socialnämnden

§ 137

Dnr 2017-000098 750

Riktlinjer gällande återkrav
Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning/bedömning
Socialnämnden fattade den 27/6 2017 beslut om att införa återkrav i alla de
ärenden som har retroaktiva inkomster att vänta. Alla hushåll skall bli
behandlade enligt likabehandlings-principen. Socialförvaltningen har
utarbetat ett förslag till handläggningsrutiner för återkrav av retroaktiva
inkomster.
Lagstiftning
Återkrav enligt SoL 9 kap 2 §
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är det yttersta
skyddsnätet i samhällets trygghetssystem. Huvudprincipen är därför att
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL beviljas utan återbetalningsplikt för
den enskilde. Undantag från denna princip regleras i socialtjänstlagen (SoL).
Återkrav av ekonomiskt bistånd kan endast ske enligt reglerna i 9 kap. 1 och
2 § § SoL. Återkrav av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan ske på
tre grunder:
1. Bistånd som har lämnats som förskott på förmån eller ersättning
2. Bistånd till enskild som är indragen i arbetskonflikt
3. Bistånd till enskild som, p.g.a. förhållanden som han/hon inte har kunnat
råda över, hindrats från att förfoga över sina inkomster eller tillgångar.
Om den enskilde inte återbetalar frivilligt kan socialnämnden föra talan i
förvaltningsrätten enligt SoL 9 kap 3 §. Den enskilde kan bli
återbetalningsskyldig om återbetalningen kan ske utan att den enskilde blir
ur stånd att klara sin försörjning.
Återsökning hos Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken 107 kap
§ 5.
Om någon som fått försörjningsstöd får retroaktiv ersättning från
Försäkringskassan för samma period kan försäkringskassan betala ut den
retroaktiva ersättningen till socialnämnden. Försäkringskassan kan maximalt
betala ut det belopp den enskilde fått i försörjningsstöd.
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Beslutet om återbetalning till socialnämnden tas av Försäkringskassan efter
en framställan från socialnämnden. Summan måste överstiga 1 000 kr och
samma belopp kan inte återkrävas enligt SoL 9 kap 2 §.
Rutiner för återkrav av retroaktiva inkomster
Återkrav enligt SoL 9 kap 2 §
Återkravet ska vara direkt kopplade till retroaktiva inkomster som inte kan
återsökas enligt Socialförsäkringsbalken. Med retroaktiva inkomster menas
inkomster som utbetalas senare på grund av handläggningstid hos annan
myndighet, arbetsgivare m.fl. och den enskilde förväntas få en klumpsumma
eller dubbel utbetalning när beslut är fattat. Återkrav kan framförallt bli
aktuellt avseende retroaktiv lön, barnbidrag, bostadsersättning, etableringstillägg och a-kassa. Löpande löner och ersättningar som betalas ut i efterskott
är i detta sammanhang inte att betrakta som retroaktiv inkomst. Löpande
etableringsersättning tolkas i detta sammanhang inte som retroaktiv då den
utbetalas som förväntat. Flertalet inkomster t.ex. lön, aktivitetsstöd och
etableringsersättning utbetalas i efterskott. Så länge inkomsterna utbetalas
som planerat saknas skäl att bevilja mot återkrav.
När den enskilde väntar retroaktiva inkomster ska beslut om återkrav varje
månad tas med den summa som den enskilde förväntas få retroaktivt för sökt
period. För att bestämma vilken summa av det beviljade biståndet som ska
återbetalas görs en preliminärberäkning av de väntande inkomsterna.
Om de retroaktiva inkomsterna inte är tillräckliga för att återbetala hela
beloppet efterges resterande del enligt SoL 9 kap § 4.
Återsökning hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten genom
framställan
När beslut om försörjningsstöd tas, i avvaktan på Försäkringskassans/
Pensionsmyndighetens beslut om förmån, ska handläggaren vid varje
beslutstillfälle skicka en framställan till aktuell myndighet.
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten tar beslut om den retroaktiva
ersättningen ska skickas till socialtjänsten. Om de avslår framställan ska
ställning tas, om Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens beslut ska
överklagas.
För att kommunen ska kunna återsöka utbetalt bistånd ur retroaktiv
ersättning (exempelvis sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning,
vårdbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd) får kommunen inte ställa några
krav på återbetalning mot klienten. Den enskilde ska vara informerad om att
utbetalt belopp kommer att återsökas hos Försäkringskassan.
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Ytterligare ett villkor är att den enskilde, för motsvarande period som
försäkringskassans beslut om ersättning avser, fått minst 1000 kronor till sin
försörjning genom ekonomiskt bistånd från kommunen.
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten kan beräkna en preliminär
sjukersättning. Denna möjlighet ska undersökas innan ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen beviljas som förskott på sökt förmån.
Återkrav vid anställning
Nuvarande rutiner gäller avseende återkrav i lön vid påbörjad anställning.
Om anställningen är 6 månader eller längre beviljas ekonomiskt bistånd mot
återkrav i första löneutbetalningen. Vid kortare anställningar görs detta inte.
Enhetschef Ywonne Ödman informerar att enheten gjort ett fantastiskt bra
arbete i samband med införandet av ärendet återkrav, fr o m 1 augusti 2017.
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer
för återkrav.
Ajournering kl 15 45-15 55.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), AnnaKarin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande
ersättarna Magnus Johannesson (S), Nicolas Westrup (SD), ersättarna
Therese Åberg (M) och Monica Fredriksson (C).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg; att en uppföljning i ärendet sker under januari 2018 med statistik om
ärendeantal, intäkter, framställan och återkrav.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnd beslutar enhälligt att godkänna redovisat förslag till nya
riktlinjer för återkrav.
Att en uppföljning ska ske under januari 2018 med statistik om ärendeantal,
intäkter, framställan och återkrav.
________________
Exp. Socialförvaltningen, Enhetschef Ywonne Ödman
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§ 138

Dnr 2017-000099 750

Nya riktlinjer för boendekostnad
Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet.
Sammanfattning/ Bedömning
Den som uppbär försörjningsstöd har rätt till bistånd för en skälig
boendekostnad. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en skälig
hyreskostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har
möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos
allmännyttiga bostadsföretag och övriga bostadsföretag på orten. Hur
bostadsmarknaden ser ut bör beaktas vid bedömning av kostnad för skäligt
boende.
På Försörjningsenheten har det uppmärksammats att ett stort antal sökande
har en hyreskostnad som överstiger nuvarande riktlinjer för högsta
godtagbara boendekostnad. Detta har även framkommit när domar från
Förvaltningsrätten redovisats i Arbetsutskottet. Den påtagliga bostadsbristen
samt förhöjda kostnader för boende kräver att socialförvaltningen håller sig
uppdaterad med marknadsmässiga hyreskostnader. Nästan varje år höjs
hyrorna hos det kommunala bostadsbolaget likväl som hos de privata
hyresvärdarna. För år 2017 var hyreshöjningen 0.77 % hos Ronnebyhus och
0.8 % hos övriga hyresvärdar i Ronneby kommun. Det har inte gjorts någon
höjning av boendekostnaden 2015(1,15 %), och 2016( 0, 5 %).
För att säkerställa en skälig levnadsnivå hos försörjningsstödstagarna
framläggs förslag om att höja de nuvarande riktlinjerna avseende
boendekostnader.
Förslaget gynnar framförallt barnfamiljer eftersom många av dessa idag
ligger under en skälig levnadsnivå på grund av boendekostnaden, som ofta är
högre än vad riktlinjerna tillåter. Boendesituationen i kommunen kommer att
vara fortsatt mycket svår oavsett om högsta godtagbara hyreskostnad höjs
eftersom det är brist på bostäder, men det skulle underlätta för människor att
få behovet av bostad tillgodosett och samtidigt uppnå en skälig levnadsnivå.
Nuvarande riktlinjer för boendekostnader
4.3.1 Hyreskostnad
Bedömning av vad som är en skälig hyreskostnad utgår ifrån kostnaden för
en hyreslägenhet i Ronneby kommun.
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Hur bostadsmarknaden ser ut bör beaktas vid bedömning av kostnad för
skäligt boende. Den högsta godtagbara hyreskostnaden i Ronneby kommun
är;
Ungdomar under 25 år utan barn
Enrumslägenhet
Tvårumslägenhet
Trerumslägenhet
Fyrarumslägenhet
Fem rum eller fler

3 600 kr
4 000 kr
4 700 kr
5 700 kr
6 400 kr
7 500 kr

Bedömningen av hur stor bostad ett hushåll behöver utgår från
Socialstyrelsens definition av trångboddhet. För att ett hushåll inte ska anses
trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver
vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med
beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte
behöva dela sovrum. Barn under tre år kan dela sovrum med föräldrarna.
För sammanboende under 25 år och för en personshushåll är en
enrumslägenhet tillräcklig. För ungdomar under 25 år utan barn tillämpas en
lägre högsta godtagbara kostnad.
Förslag till nya riktlinjer

Nya nivåer för boendekostnader är framtagna med hjälp av underlag från
Ronnebyhus och baseras på deras totala boendebistånd i Ronneby kommun.
Beräkning har gjorts på den genomsnittliga hyreskostnaden för respektive
lägenhetsstorlek.
Beräkning visar att vissa nivåer kvarstår utan ändring, men att höjningen
stiger med bostadens storlek.
Förslag på riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader är enligt nedan:
Ungdomar under 25 år utan barn
3 600 kr
Enrumslägenhet
4 000 kr
Tvårumslägenhet
5 200 kr
Trerumslägenhet
6 100 kr
Fyrarumslägenhet
7 400 kr
Fem rum eller fler
8 500 kr
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer
avseende boendekostnad och att beslut gäller omgående.
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Att socialnämnden lämnar delegation till socialförvaltningen att årligen höja
högsta godtagbar boendekostnad med motsvarande hyreshöjning i
Ronnebyhus.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Martin
Moberg (S) och Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta
Lagerlund (M) återremiss av ärendet med motiveringen; att innan beslut tas i
ärendet ska det beräknas vad detta blir för kostnad för socialnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering;
att en beräkning ska göras för att se vad kostnaden blir för socialnämnden.
________________
Exp.
Enhetschef Ywonne Ödman
Socialförvaltningen
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§ 139

Dnr 2017-000100 754

Utbetalning av försörjningsstöd till kvinna eller fördelat
lika mellan parterna
Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet.
Uppdrag
Socialnämnden beslutade den 26 juni 2017 att ge socialförvaltningen i
uppdrag att redovisa hanteringen av utbetalningar av försörjningsstöd till
kvinna eller fördelat lika mycket till vardera partnern.

Bakgrund/Sammanfattning
Diskussion har förts kring delad utbetalning av försörjningsstöd i hushåll,
både i media och andra kommuner. Tingsryd kommun tog beslut om delat
försörjningsstöd mellan maka och make i mars 2017.
Försörjningsenheten har tittat ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett risk/skyddsperspektiv (hot och våld). Försörjningsenheten kommer i kontakt med
kvinnor som varken har ett bankkonto eller några pengar när de är i behov av
exv. skyddat boende eller på annat sätt behöver lämna hemmet. Utbetalning
av försörjningsstöd har hittills alltid per automatik gjorts till registerledaren,
det vill säga mannen. Att utbetalning görs till mannen skapar en
ojämställdhets situation, att dela bidragen lika mellan makarna/sambos ger en
möjlighet till ökat ansvar och självständighet. Att dela ansvaret för ekonomin
ökar jämställdheten mellan parterna i hushållet.
Försörjningsenheten beslutade i maj att introducera delat försörjningsstöd för
klienterna successivt och att genomföra förändringen inför juli ansökan. Juli,
augusti och september kommer att vara testmånader. Under tiden är det
viktigt att individuell bedömning görs framöver när klienter har önskemål
om hur utbetalning ska ske, till exempel om klienter uttryckligen ber att en
av dem ska få hela utbetalningen. Anledningen kan vara att det är en i
familjen som alltid betalar exv. hyran samt att vi kan inte tvinga hushåll att
ha delat försörjningsstöd.
Dock är ambitionen från Försörjningsenheten att så långt som möjligt ha ett
delat försörjningsstöd mellan makar och sambos. Det har hittills inte varit
några större problem utan det accepteras från klienterna. De problem som
har uppstått är när någon person saknar ett bankkonto och då skickas
pengarna på en utbetalningsavi.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V) och Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till
protokollet med följande tillägg; att en presentation av statistik/siffror sker i
oktober månad 2017.
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.
Att en presentation av statistik/siffror i ärendet ska ske på sammanträdet i
oktober månad 2017.
________________
Exp.
Enhetschef Ywonne Ödman
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-29

Socialnämnden

§ 140

Dnr 2017-000101 754

Redovisning av försörjningsstöd
Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Aktuella för försörjningsstöd/Uppdrag
Socialnämnden beslutade 26 juni 2017 att socialförvaltningen vid
socialnämndens sammanträde den 29/8 2017 redovisa; hur många personer
är aktuell för försörjningsstöd åren 2014, 2015, 2016 samt 2017. Uppdelat
på, kön, utlandsfödd, uppdelat på kön samt hur mycket försörjningsstöd som
utbetalats till respektive grupp.

Axeltitel

Aktuella för försörjningsstöd
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När det gäller hur mycket pengar som utbetalas till respektive grupp finns
inte den delningen i Socialstyrelsen statistikunderlag och kan inte redovisas.
Det krävs en manuell genomgång av alla ärenden, vilket är oerhört
tidskrävande.
Det går inte att får fram någon redovisning för 2016, samt 2017 eftersom
Socialstyrelsen statistikunderlag är försenat och underlaget kommer att blir
klart först senare i höst. Vårt eget system, blir missvisande eftersom en
person kan var aktuell vid ett flertal tillfällen exempelvis både som
ensamstående, sambo och ensamstående under samma år.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (L) Omid
Hassib (V), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättarna Nicolas Westrup
(SD) och Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens
protokoll samt att verksamheten får i uppdrag att under hösten 2017 ge
socialnämnden en ny rapport när socialstyrelsens statistik/siffror för 2016
och ev 2017 är presenterade.
Ylva Olsson (SD) yrkar även om en redovisning av hur många hushåll som
haft försörjningsstöd i sex och tolv månader.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Att verksamheten får i uppdrag att under hösten 2017 ge socialnämnden en
ny rapport när socialstyrelsens statistik/siffror för 2016 och ev 2017 är
presenterade.
Att redovisa hur många hushåll som haft försörjningsstöd i sex och tolv
månader.
________________
Exp.
Enhetschef Ywonne Ödman
Socialförvaltningen
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§ 141

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, andra kvartalet
2017, redovisas för ledamöterna.
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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§ 142

Dnr 2016-000038 001

Fyllnadsval efter Kevin Lill (S) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Kevin Lill (S), efter begäran
hos kommunfullmäktige, har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
socialnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat, 2017-06-21, att utse
Anna-Karin Wallgren (S) till ny ledamot i socialnämnden samt att utse Inger
Ekberg (S) till ny ersättare i socialnämnden.
En ny ersättare för socialnämndens arbetsutskott behöver utses av
socialnämnden.
Yrkanden
Martin Moberg (S) yrkar tillsammans med den socialdemokratiska gruppen
att Nils Nilsson (S) utses som ersättare i arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Nils Nilsson (S) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.
________________
Exp.
Nils Nilsson
Personalenheten
Ekonomienheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
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§ 143

Dnr 2017-000010 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har i avslutsbrev meddelat att socialförvaltningen bedöms
uppfylla ställda krav på utförda åtgärder i vissa brister i arbetsmiljön och
avslutar ärendet.
Lex Sarah rapport gällande ärende inom socialförvaltningens administration.
Lex Sarah utredning gällande händelse på LSS boende. Ingen anmälan till
Inspektionen för Vård och Omsorg.
Cura Individutveckling - Lex Sarah utredning, gällande händelse på Cura
Viks ungdomsboende. Ingen anmälan till Inspektionen för Vård och
Omsorg.
Inspektionen för Vård och Omsorg – Meddelande om att de registrerat
uppgifter gällande insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Inspektionen för Vård och Omsorg – Meddelande om ett klagomål och
synpunkter kring socialtjänsten i Ronneby. IVO kommer inte att inleda
någon tillsyn med anledning av uppgifterna.
Att det kommit fem ensamkommande barn till Ronneby under 2017.
Att socialnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att rapportera en
tidplan i tertialrapport II hur förvaltningen ska införa Loven, lagen om
valfrihetssystem, i socialförvaltningens gruppbostäder.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) tjänstgörande ersättare Magnus
Johannesson (S) och ersättare Therese Åberg (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.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 144

Dnr 2017-000013 700

Information & Rapporter
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling cirkulerade under mötet.
Birgitta Lagerlund (M) lämnar följande information:
FINSAM och Familjerättsnämnden har inte haft några sammanträden att
rapportera från.
Cura Individutveckling – Förbundschefen är sjukskriven, en tillförordna chef
är tillsatt i första hand sex månader med en ev förlängning om tre månader.
Cura Individutveckling håller på att förhandla om hyresavtal för HVB-hem
då flera boenden ska läggas ner.
Socialförvaltningen har framfört önskemål till Cura Individutveckling om att
de skulle kunna starta upp ett boende och ta hand om svårare ungdomsfall,
som inte får plats på SiS institutioner. Karlskrona kommun har genomfört
detta.
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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§ 145

Dnr 2017-000011 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
More Taste Mobile Catering AB – Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker 2017-07-28 på
Diggeloo, Silverbergsplanen,, Ronneby Brunnspark.
Blekan och Vänner AB - Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker 2017-07-28 - - 30 på Saxemara
Båtvarv.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 146

Dnr 2017-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-15.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 184/2017 – Tertialrapport I 2017-04-30.
Kommunfullmäktige § 187/2017 – Reglemente kommunstyrelsen 2017.
Kommunfullmäktige § 195/2017 – Fråga om prissättning för lunch mm
avseende deltagare i daglig sysselsättning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 147

Dnr 2017-000014 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnat följande information:
Att Statens Institutionsstyrelse, SiS, Urban Lindberg vik generaldirektör, har
översänt ett skriftligt svar (som läses upp) samt en tidsplanering, på den
skrivelse som ordföranden fick i uppdrag av socialnämnden att tillskriva SiS
gällande platstillgång.
Att på socialnämndens sammanträde den 28 september 2017, kommer de
förtroendevalda revisorerna, Kjell GG Johansson (M), Birger Trellman (C)
och Bo Larsson (S) att delta.
Diskussion förs om PUT och särskild förordnad vårdnadshavare.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), AnnaKarin Wallgren (S), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättarna Magnus
Johannesson (S), Nicolas Westrup (SD), ersättarna Therese Åberg (M),
Monica Fredriksson (C) 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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