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§ 34

Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese
Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering äger rum i Hjortsbergasalen,
kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-05-05, klockan 16:00.
________________
Exp: Akten
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§ 35

Dnr 2020-000005 751

Individärenden - 2020 – SEKRETESS
¨
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§ 36

Dnr 2020-000030 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor.
Verksamhetschef Göran Fridh, Verksamhetschef Jörgen Nilsson och
Ekonom Anna Lindén närvarar under ärendet och svarar på frågor.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos jämfört med budget visar ett underskott med 29
000 tkr.
Individ-och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 23 400
tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd
samt placeringskostnader.
Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat och ökar.
Bidragstiden har blivit längre i jämförelsemed ht-19.
Placeringskostnaderna har framförallt ökat gällande "Våld i nära relation"
med behov av skyddat boende.
Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.
Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 5 600 tkr.
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med
given budget. Omställning från årsarbetstidsavtalet till AB i samband med
kraftiga besparingar i gruppbostäderna har inneburit att man inte är i fas med
tilldelad budget. Viss del av underskottet beror på Covid-19. Den delen är
ännu inte omräknad i pengar pga. eftersläpningar för utbetalning av
övertid/fyllnadstid mm.
Minskad intäkt från Migrationsverket med ca 2 000 tkr. Det är oklart och vi
kan inte få besked från Migrationsverket om de kommer att bevilja de
eftersökta medlen.
Bedömning
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd
verksamhet. Nämndens möjligheter att påverka kostnader för ekonomiskt
bistånd samt vårdkostnader är till stora delar omöjliga.
Försörjningsenhetens förändrade arbetssätt genom e-ansökan och den
digitala medarbetaren gör att man klarar av att handlägga ärenden och fatta
beslut i tid. Planeringen är att flytta över en handläggare från ekonomiskt
bistånd till planering för att ytterligare förbättra arbetet med att ge stöd till
klienter mot egen försörjning. Enhetscheferna för försörjningsstöd samt
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arbetsmarknadsenheten har tilldelats ett uppdrag från undertecknad att
beskriva och förbättra flödet dem emellan. Samt komma med förslag hur ett
förbättringsarbete dem emellan kan ske.
Avseende vårdkostnader för barn och vuxna fortsätta med insatser på
hemma-plan i första hand. Efter behov och bedömningar i första hand
placera i familjehem, att om möjligt använda konsulentstödda familjehem
före placeringar på HVB-hem. Att fortsätta arbetet med samordning av
schemaläggning inom funktionsstöd för att minimera behovet av vikarier
samt förebygga sjukfrånvaron.
Just nu pågår en översyn av organisationen inom Individ- och
familjeomsorgen. Syftet är att anpassa organisationen ytterligare för en
effektivare användning av befintliga resurser, att öka brukarperspektivet och
få en hållbar organisation för vår personal.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna den ekonomiska uppföljningen

Bilagor
Ekonomisk uppföljning
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S),
Lena Mahrle (L), Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD) och Åsa
Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Malin Månsson (S) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tillägget att Socialnämnden beslutar;
-

att efter ha ställt frågor och analyserat verksamheten, ställer sig
bakom tjänstekrivelsens bedömning och sammanfattning.

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Justerandes sign
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-

att efter ha ställt frågor och analyserat verksamheten, ställer sig
bakom tjänstekrivelsens bedömning och sammanfattning.

________________
Exp: Akten
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§ 37

Dnr 2020-000069 700

Remissvar - IT-policy
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Kommuns IT-policy är från 2004 och behöver revideras då det hänt
väldigt mycket inom teknikområdet sedan dess.
Verksamheterna efterfrågar en tydlig och uppdaterad IT-policy som
beskriver regler och riktlinjer för användningen av IT-resurser inom
Ronneby Kommun. Den tidigare IT-policyn är från 2004 och berör t.ex. inte
sociala medier, mobila enheter eller GDPR.
IT-enheten föreslår en ny IT-policy, se bilagor, och att den tidigare ITpolicyn samt policyn "Policy för IT-säkerhet i Ronneby Kommun” upphävs.
Synpunkter
Socialnämnden välkomnar en ny IT-policy, men har i vissa delar synpunkter
på texten i policyn som bör beaktas och justeras. Dessa beskrivs i nedan
punkter. I övrigt har Socialnämnden inga invändningar.
Flera medarbetare är inte bekant med IT och kommer kanske inte riktigt
kunna ta till sig policyn. För att kunna ta ansvar för något behöver man
förstå vidden av det.
Är det juridiskt korrekt att i en policy ta upp hur en medarbetare privat ska
uttrycka sig på sociala medier? I texten står om yttrandefrihet och
meddelandefrihet, garderar den meningen för näst följande mening?


Det är inte tillåtet att ladda ner och installera programvaror som inte
är godkända av IT-enheten. Förslagsvis kan tilläggas att i fösta hand
installera program via IT shopen.



Sociala medier ska inte användas privat under arbetstid. Förslagsvis
kan här tilläggas att det dock är tillåtet under rast.



Vid privat användning av sociala medier utanför arbetstid gäller
yttrandefrihet och meddelarfrihet och det är tillåtet att skriva om
kommunens verksamhet. Dock ska anställda tänka på att det görs på
sådant sätt att Ronneby Kommuns, anseende och goda rykte bibehålls
(lojalitetsplikten).

Förslagsvis bör IT enheten se över om kommunen rättsligt kan formulera sig
kring frågan hur man hanterar och yttrar sig privat på sociala medier. I vilket
fall föreslås att texten ändras från ”anställda ska” till ”Dock är det önskvärt
att anställda gör det på ett sådant sätt”.
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Alla mobila enheter som ägs av Ronneby Kommun ska vara
kopplade till Ronneby Kommuns EMM-system. IT enheten föreslås
att skriva ut vad förkortningen EMM betyder så att det blir begripligt
för den som inte är insatt i IT.

Komplettering
IT-policyn behöver i vissa delar skrivas på ett enklare språk. Policyn behöver
också ses över om den ska justeras utifrån ovan frågeställningar.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta föreslaget yttrande till IT enheten
Bilagor
Tjänsteskrivelse [inlagd i protokollet enligt rubriker ovan]
Förslag IT-policy
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup
(SD) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
Socialnämnden;
-

anser att språkbruket i förslaget till IT-policy ska ses över totalt
innnan publicering, så att terminologin som används kan förstås av
alla. Exempel på svårtillgängliga ord i förslaget är EMM,
multifaktorautentiering och manageringssystem.

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden;

Justerandes sign

-

beslutar att anta föreslaget yttrande till IT enheten.

-

anser att språkbruket i förslaget till IT-policy ska ses över totalt
innnan publicering, så att terminologin som används kan förstås av
alla. Exempel på svårtillgängliga ord i förslaget är EMM,
multifaktorautentiering och manageringssystem.
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________________
Exp: Förvaltningschef socialförvaltningen
Kvalitetsutvecklare socialförvaltningen
IT enheten
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§ 39

Dnr 2020-000057 101

Förslag om samverkan mellan Kortis och
träningsskolan
Ordförande Therese Åberg (M) har anmält politikerförslaget enligt
nedanstående text till föredragningslistan och föredrar detsamma.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har flyttat träningsskolan till Folkparksvägen våning 1
pga vattenskada i deras lokal på Friskyttevägen. Då socialnämnden har
Kortis-verksamhet i huset bredvid i ett likadant hus bör även det huset
renoveras.
Socialnämnden ser stor möjlighet att utveckla och stärka samverkan mellan
Kortis och träningsskolan. Dels att nyttja varandras personal men även
lokalerna och dess redskap när det inte pågår ordinarie aktivitet.
Genom att flytta Kortis från Friskyttevägen och Kortis från Älgbacken 4 till
Folkparksvägen våning 2 så ges den här möjligheten till en bra och stärkt
samverkan mellan lokaler, materiella resurser och personal.
Kortis tomma lokaler kan ge möjlighet till tex förskoleverksamhet.
Nyttjande av gemensam personal ökar möjligheten till arbete upp till heltid.
Minskad transport för eleverna och därmed en kostnadsbesparing.
Socialförvaltningen ser detta som ett mervärde för berörda barn och en
ekonomisk besparing för förvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att skicka ärendet till kommunstyrelsen att ta ställning om en
utredning till en stärkt samverkan mellan Socialtjänstens kortisverksamhet och utbildningsförvaltningens träningskola. Gällande
tillgång för nyttjande av gemensamma lokaler, materiella resurser
och personal. Samt möjligheten till att verksamheten förläggs
permanent på Folkparksvägen våning 1 och 2.

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S) och Åsa Evaldsson (M).
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Socialnämnden avslår
politikerförslaget med hänvisning till att ny infomation tillkommit om att
utbilningsnämnden har en långtgående process med att flytta träningsskolan
till Kuggeboda skola.
Lena Mahrle (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till yrkande från
Therese Åberg (M).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att avslå politikerförslaget med hänvisning till att ny infomation
tillkommit om att utbilningsnämnden har en långtgående process med
att flytta träningsskolan till Kuggeboda skola.

________________
Exp: Akten
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§ 38

Dnr 2020-000045 534

Remissvar - Ändring av riktlinjer när förtroendevalda
och anställda erbjuds förmåner
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ändring av lagen som trädde i kraft 1 juli 2012, föranledde att dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting och Finansdepartementet uppdaterade
sin vägledning gällande tagande och givande av muta för bl a kommuner.
Med anledning av dessa ändringar har riktlinjerna när förtroendevalda och
anställda erbjuds förmåner reviderats.
Detta förslag till riktlinjer avser att gälla alla medarbetare och
förtroendevalda inom Ronneby kommunkoncern
Bedömning
Socialnämnden har ingen erinran eller synpunkter på förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta överlämna yttrandet enligt ovan bedömning
Underlag
Förslag till ”Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds
förmåner”
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden har ingen erinran eller synpunkter på förslaget.
________________
Exp: stadshuset@ronneby.se Dnr. 2020/171.
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§ 40

Dnr 2020-000049 047

Statsbidrag, habiliteringsersättning
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2020 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Socialstyrelsen betalar
ut 1 258 826 kr under 2020 till Ronneby kommun. Stimulansbidraget kan
endast nyttjas under 2020.
Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen
som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget från föregående år (2019).
Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som
stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer som
i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande
begåvningshandikapp, eller personer med varaktiga psykiska
funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning. Ca 180 personer har
beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom funktionsstöd.
Daglig verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller
utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare.
Syftet med stödinsatserna är att främja delaktigheten i samhället och bidra
till den personliga utvecklingen.
Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för
en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och
aktivitetsersättning och är frivillig för kommunerna. Flertalet av Sveriges
kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,90
kr/tim i habiliteringsersättning.
I dialog med deltagare inom daglig verksamhet framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalades ut under 2018 och 2019 var ett
betydelsefullt ekonomiskt tillskott för den enskilde. Det är många som under
flera år levt med mycket begränsad ekonomi med små möjligheter att
påverka sin ekonomiska situation. Deltagare har berättat att de nu haft
möjlighet att köpa personliga saker, möbler, tv och annan elektronik till
hemmet för den extra ersättning som utbetalats. Andra har lagt pengarna på
semesterresor. Närvaron har också ökat, då ersättningen är baserad på hur
många timmar den enskilde är i verksamheten. Många deltagare känner att
deras sysselsättning uppmuntras och värderas mer genom den utökade
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habiliteringsersättningen. Ett fåtal personer lämnar daglig verksamhet för ett
lönearbete och det innebär att möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv
riktning är svår för de flesta som har daglig verksamhet.
Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun hade inte höjts på många år
innan statsbidraget betalades ut första gången 2018.
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
stimulansmedel (1 258 826 kr) från Socialstyrelsen som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2020 och som betalas ut
vid två tillfällen, den 1/6 respektive 31/12 som en extra timersättning.
Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 kr/tim. Det ska tydligt framgå
att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut under 2020.
Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2021 så
upphör det extra stimulansbidraget efter 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar;
-

Att utbetalningar i december betalas ut 20/12.

Anna Carlbrant (-), Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup (SD) och Åsa
Evaldsson (M) yrkar bifall till yrkande från Malin Månsson (S).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att föreslå kommunstyrelsen att rekvirera stimulansmedel (1 258 826
kr) från Socialstyrelsen som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2020 och som
betalas ut vid två tillfällen, den 1/6 respektive 20/12 som en extra
timersättning. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,90 kr/tim.
Det ska tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2020. Om inga nya medel tillkommer
från Socialstyrelsen som avser 2021 så upphör det extra
stimulansbidraget efter 2020.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp: Akten, Verksamhetschef Jörgen Nilsson

Justerandes sign
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§ 41

Dnr 2019-000246 026

Försörjningsenheten - Arbetsmiljöansvar
Enhetschef Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Utifrån situationen på Försörjningsenheten avseende arbetsmiljö och
arbetsbelastning gjordes under 2019 en riskanalys bestående av
konsekvensbeskrivningar och åtgärdsplan. Riskanalysen och åtgärderna har
följts upp av arbetsledning och fackliga representanter från
Försörjningsenheten vid tre olika tillfällen.
Bedömning
Vid uppföljning den 7 april 2020 konstaterades att de åtgärder som vidtagits
har varit tillräckliga och att inga nya risker har uppkommit på enheten.
Arbetet med de identifierade riskerna på Försörjningsenheten är härmed
slutfört.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

notera informationen till protokollet.

________________
Exp: Enhetschef Försörjningsenheten

Justerandes sign
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§ 42

Dnr 2020-000063 000

Försörjningsstöd - Hyresnivåer 2020
Enhetschef Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Den som uppbär försörjningsstöd har rätt till en skälig hyreskostnad. Enligt
Socialstyrelsen bör utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en
skälig boendekostnad vara vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet
att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos
allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten.
Bedömning
Det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus har höjt hyresnivåerna med
1,95 % från 1 januari 2020. Det bedöms därför vara rimligt att även höja
nivåerna för socialnämndens högsta godtagbara hyreskostnader med samma
procentuella ökning enligt nedanstående. Korrigerande avrundningar har
gjorts för vissa av beloppen.
2020

2019

Ungdomar under 25 år utan barn

3 750

3 700

Enrumslägenhet

4 200

4 100

Tvårumslägenhet

5 500

5 400

Trerumslägenhet

6 400

6 300

Fyrarumslägenhet

7 750

7 600

Fem rum eller fler

9 000

8 800

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Godkänna högsta godtagbara hyreskostnader för 2020 enligt förslag

Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
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-

Att godkänna högsta godtagbara hyreskostnader för 2020 enligt
förslag.

________________
Exp: Enhetschef Försörjningsenheten

Justerandes sign
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§ 43

Dnr 2020-000024 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2020
Enhetschef Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

Bilagor
Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, februari och
mars 2020
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-) och Malin Månsson
(S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägg
att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Malin Månsson (S) yrkar bifall till förslag från Therese Åberg (M).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

-

att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 44

Dnr 2020-000023 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2020
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

Bilagor
Verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningsenheten barn och
ensamkommande barn – 2020, februari och mars
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

________________
Exp: Akten

Justerandes sign
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§ 45

Dnr 2020-000046 000

Information om rutin för personuppgiftsincident
Kommunjurist Mathias Kågell föredrar ärendet och svarar på frågor genom
distansdeltagande via Skype.
Sammanfattning
Kommundirektören antog under 2018 en rutin för hur kommunkoncernen
ska hantera personuppgiftsincidenter. I början av mars 2020
aktualitetsprövades rutinen samt undergick viss revidering.
Syftet med att ha en sådan rutin är att alla som arbetar inom
kommunkoncernen ska veta hur man dels identifierar en
personuppgiftsincident och dels veta vilka åtgärder som behöver vidtas. Ett
centralt moment är att rutinen får spridning i kommunkoncernen.
Nämnden bör därför dels notera till protokollet att rutinen delgivits nämnden
och dels ge förvaltningschefen ett tydligt uppdrag att sprida rutinen på bästa
sätt inom den egna förvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Att Förvaltningschefen ges i uppdrag att sprida rutinen på lämpligt
sätt inom förvaltningen med syfte att öka kunskapen om hur den
enskilde medarbetaren ska kunna identifiera och hantera en
personuppgiftsincident.

Bilagor
Rutin för personuppgiftsincident
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
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-

Att Förvaltningschefen ges i uppdrag att sprida rutinen på lämpligt
sätt inom förvaltningen med syfte att öka kunskapen om hur den
enskilde medarbetaren ska kunna identifiera och hantera en
personuppgiftsincident.

________________
Exp: Förvaltningschef, Kommunjurist

Justerandes sign
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§ 46

Dnr 2020-000062 752

2020 - 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 § socialtjänstlagen
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för första
kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera återrapporteringen till protokollet samt översända
densamma till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera återrapporteringen till protokollet samt översända
densamma till kommunfullmäktige.

________________
Exp: Kommunfullmäktige, De förtroendevalda revisorerna

Justerandes sign
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§ 47

Dnr 2020-000013 700

Aktuellt i verksamheten 2020
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich berättar om aktuella frågor i
verksamheten enligt följande punkter;
-

De risker som finns i händelse av smittspridning av Coronaviruset på
gruppbostäder.

-

Pågående översyn av individ- och familjeomsorgen (IFO). En
presentation av nuläget görs utifrån det arbete som hitintills gjorts på
förvaltningen med översynen.

-

Hög personalomsättning i vissa yrkesgrupper. Det är svårare att
behålla och rekrytera personal inom barnavården.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

________________
Exp: Akten

Justerandes sign
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§ 48

Dnr 2020-000007 709

Delgivningsärende mm - 2020
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet.
Nedanstående lista över delgivningar mm presenteras under innevarande
sammanträde:
1 - Protokollsutdrag § 56 - Kommunfullmäktige - 2020-02-27 Socialnämndens 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 6 § socialtjänsten 2019
2 - Protokollsutdrag § 57 (med bilaga) - Kommunfullmäktige - 2020-02-27 Forskning- och utvecklingsavtal mellan (FoU) Region Blekinge och
kommunerna i Blekinge
3 - Protokollsutdrag § 58 - Kommunfullmäktige - 2020-02-27 Omprövning- Taxa/avgifter tobakstillstånd
4 - Protokollsutdrag § 61 (med bilaga) - Kommunfullmäktige - 2020-02-27 Ändring av reglementet för kommunala rådet för funktionshinderfrågor
5 - Information - Kommunjurist - 2020-03-05 - Information om rutin för
personuppgiftsincident - För registrering och distribution till respektive
nämnd.
6 - Beslut - Socialnämnden i Karlskrona kommun - 2020-02-24 - Beslut
socialnämnden 200224 § 18 Utredning av framställan om social jour i Curas
regi
7 - Protokoll - Krisledningsnämnden - 2020-03-23 - Protokoll
krisledningsnämnden 2020-03-23
8 - Beslut - Statens institutionsstyrelse - 2020-03-24 - Beslut om
besöksrestriktioner med anledning av covid-19
9 - Information - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - 2020-0331 - Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig
verksamhet
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Justerandes sign
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

________________
Exp: Akten

Justerandes sign
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§ 49

Dnr 2020-000008 002

Delegationsärende - 2020
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet.
Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), perioden 2020-02-01 till och med
2020-03-31.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna redovisningen och att notera informationen till
protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
Socialnämnden ger i uppdrag till nämndens presidium att se över vilka
delegationsbeslut som måste rapporteras till nämnden.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna redovisningen och att notera informationen till
protokollet.

-

Socialnämnden ger i uppdrag till nämndens presidium att se över
vilka delegationsbeslut som måste rapporteras till nämnden.

________________
Exp: Akten
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Utdragsbestyrkande

29(29)

