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§ 31

Dnr 2018-000002 006

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Martin Moberg (S) utses jämte ordförande Birgitta Larsson (RP) att justera
dagens protokoll den 3 april 2018 kl 15 00.
Enhetschef Åsa Siebert lämnar en kort presentation av sig själv.
________________
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§ 32

Dnr 2018-000051 701

Tillsynsplan serveringstillstånd
Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunen har utifrån 9 kap 2 § Alkohollagen en lagstadgad skyldighet att
till Länsstyrelsen inkomma med en tillsynsplan för tillsyn av servering av
alkoholdrycker samt tillsyn av detaljhandeln med folköl.
Det bilagda dokumentet innehåller först en sammanställning av 2017 års
alkoholhandläggning. Sedan följer ett förslag på tillsynsplan för
serveringsställena i Ronneby kommun 2018.
Tillsynsplanen är preliminär och kan komma att ändras, eftersom
serveringsställen kan tillkomma och/eller falla bort under året, samt utifrån
önskemål från andra samverkande myndigheter.
Förslag till beslut
att Socialnämnden antar förslaget på alkoholtillsynsplan för 2018 och
översänder detta till Länsstyrelsen
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Ylva Särnmark (L) och ersättare
Anna-Mi Tamsel (KD).
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till alkoholtillsynsplan för 2018
och översända densamma till länsstyrelsen.
________________
Exp. Länsstyrelsen i Blekinge Län
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§ 33

Dnr 2018-000031 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2018
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med ekonom
Anna Lindén.
Sammanfattning
Prognosen för socialnämnden jämfört med budget visar ett underskott om
8 506 tkr. Underskottet beror i första hand på ökade vårdkostnader, nya LSS
beslut, ökade placeringskostnader inom barnavården och minskade
budgetmedel för det ekonomiska biståndet.
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och
Ylva Särnmark (L).
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag
att få budget i balans och återkomma med en redovisning på sammanträdet i
april, i övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen till dagens
protokoll.
Ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för att hantera underskottet, få budget i balans och återkomma med en redovisning till
sammanträdet i april 2018.
________________
Exp.
Ekonomienheten
Socialförvaltningen
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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Individärende/sekretess
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Dnr 6202

Individärende/sekretess
________________
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Dnr 6201

Individärende/sekretess
________________
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§ 39

Dnr 2018-000025 759

Verksamhetsuppföljning, barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
En redovisning sker av antalet anmälningar kontra unika barn. Det är något
färre ansökningar/anmälningar denna månad. Pågående utredningen mer än
fyra månader är fem stycken. EKB placeringarna minskar och
familjehemmen ökar något. Det finns två SiS placeringar. De som anmäler
är i första hand skola/barnomsorg och polisen. Det är orosanmälningar för
miljön och på beteende.
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att verksamhetsuppföljningen
noteras till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera verksamhetsuppföljningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 40

Dnr 2017-000099 750

Riktlinjer för boendekostnad
Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetschef Göran Fridh.
Sammanfattning/Bedömning
Nästan varje år höjs hyrorna hos det kommunala bostadsbolaget likväl som
hos de privata hyresvärdarna. Socialnämnden fattade beslut den 23 oktober
2017 att höja boendekostnaden för 2015 - 2017 års höjning i Ronneby
kommun, samt att marknadsmässig hyreshöjningen varje år skall redovisas i
socialnämnden.
Den som uppbär försörjningsstöd har rätt till bistånd för en skälig
boendekostnad. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en skälig
boendekostnad, 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. För år 2018
och from februari månad blev hyreshöjningen 0.95 % vid kommunala
bostadsbolaget Ronnebyhus.
Boendesituationen i kommunen kommer att vara fortsatt mycket svår oavsett
om högsta godtagbara bostadskostnad höjs, eftersom det är brist på bostäder.
Men det underlättar för människor att få behovet av boendekostnaden
tillgodosett och samtidigt uppnå en skälig levnadsnivå.
För att säkerställa en skälig levnadsnivå hos försörjningsstödstagarna
framläggs förslag om att höja de nuvarande riktlinjerna avseende
boendekostnader med 0, 95 %.
Nuvarande riktlinjer för boendekostnad 2017.
4.3.1 Hyreskostnad
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.
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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.
Den högsta godtagbara boendekostnaden i Ronneby kommun är 2017;
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 nya riktlinjer för boendekostnad 2018 med höjning.
Förslag på riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader med en höjning
0, 95 % är enligt nedan:
Ungdomar under 25 år utan barn
3 600 kr
Enrumslägenhet
4 000 kr
Tvårumslägenhet
5 500 kr
Trerumslägenhet
6 400 kr
Fyrarumslägenhet
7 800 kr
Fem rum eller fler
8 900 kr
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner Socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer
avseende boendekostnad 2018 och att beslut gäller omgående.
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Kerstin
Haraldsson (C), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att det ska vara en 0,95 % höjning av nya riktlinjer
för boendekostnad och att en revidering av hyressiffrorna till jämna 100-tal
ska redovisas på sammanträdet i april 2018.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra en 0,95 % höjning av nya riktlinjer
för boendekostnad och att en revidering av hyressiffrorna till jämna 100-tal
ska redovisas på sammanträdet i april 2018.
________________
Exp.
Enhetschef Ywonne Ödman
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§ 41

Dnr 2017-000113 701

Socialförvaltningens arbete med bostadsfrågor
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2017-11-20 att bordlägga ärende om
”Socialförvaltningens arbete med bostadsfrågor”, Ärendet bordlades i
avvaktan på att bostadsförsörjningsprogrammet skulle antas.
Kommunfullmäktige antog 2018-02-22 bostadsförsörjningsprogrammet.
Tjänsteförslag 2017-09-15
Socialförvaltningen har under en lång tid fått ett allt större ansvar för att hjälpa
människor lösa sin boendesituation. Allt fler grupper har fått svårigheter att skaffa
sig en bostad och socialförvaltningens möjlighet att hitta lösningar har blivit
mindre.
Befolkningsökningen i Ronneby har lett till en generell bostadsbrist där utsatta
grupper inte klarar att hitta en bostad på egen hand utan vänder sig till
Socialtjänsten i större utsträckning. Bostadsbristen har även lett till att hyresvärdar
höjer kraven på sina hyresgästen vilket i sin tur leder till en ökning av antalet
personer som inte på egen hand klarar att få en bostad.
Socialförvaltningen i Ronneby har ett begränsat antal lägenheter, 5 st, som upplåts
till bostadslösa i väntan på en egen bostad. I övrigt erbjuder Socialförvaltningen
hjälp i form av praktisk hjälp med att söka bostad. Vi kan även erbjuda hyresvärdar
kostnadsgarantier vid uthyrning till personer som inte uppfyller hyresvärdarnas
krav. De senaste åren har vi även i vissa fall hyrt lägenhet för uthyrning i andra
hand i avvaktan på att hyresgästen själv kan ta över kontraktet.
Socialförvaltningen ger också hjälp i akuta situationer i form av boende på
vandrarhem, hotell eller andra tillfälliga boenden.

Förslag till beslut
Att Socialnämnden ska verka för att kommunen skapar en möjlighet till förtur av
sociala skäl till lediga lägenheter i kommunens allmännyttiga bostadsbolag.
Att Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för en
samordning socialtjänstens insatser för bostadslösa
Att Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda på vilket sätt
Socialnämnden ska upplåta bostäder åt enskilda.
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Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M),
Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Omid
Hassib (V), tjänstgörande ersättarna Therese Åberg (M), Magnus
Johannesson (S), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Anna-Mi Tamsel
(KD).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Anna-Karin Wallgren (S)
och Omid Hassib (V) bifall till tjänsteförslaget.
Nicolas Westrup (SD) med flera yrkar följande:
”Befolkningsökningen i Ronneby kommun har lett till en generell
bostadsbrist där både utsatta och andra grupper inte klarar att hitta en bostad
på egen hand. Ronneby kommun befinner sig just nu i ett expansivt skede
där stort fokus ligger på att bygga nya bostäder.
Socialförvaltningen har idag 5 st. lägenheter som upplåts till bostadslösa i
väntan på en egen bostad. Socialförvaltningen erbjuder också bland annat
hjälp i form av praktisk hjälp i att söka bostad, boende på vandrarhem, hotell
eller andra tillfälliga lösningar.
I förslaget till beslut kan vi läsa följande: Att socialnämnden ska verka för att
kommunen skapar en möjlighet till förtur av sociala skäl till lediga
lägenheter i kommunens allmännyttiga bostadsbolag
Vi förstår den goda intentionen i beslutsförslaget men då Socialnämnden inte
är ett bostadsbolag eller bostadsförmedling - samt att förturer enligt oss är
orättvist mot de som inte får förtur”– så yrkar vi avslag på beslutsförslaget
i sin helhet.
Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till Nicolas Westrup (SD) yrkande med
hänvisning till att socialtjänsten inte är någon bostadsförmedling.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framförda yrkande
och finner att socialnämnden bifaller Nicolas Westrup (SD) med fleras
yrkande.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget.
Nej-röst för bifall till Nicolas Westrup (SD) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster och sju (7) nej röster,
således bifalles Nicolas Westrup (SD) med fleras yrkande.
Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Therese Åberg (M) tj ers.
Magnus Johannesson (S) tj ers.
Linda Johansson (SD) tj. ers
Nicolas Westrup (SD) tj ers.
Summa:

Ja

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
7

Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå socialförvaltningens förslag gällande arbete
med bostadsfrågor med hänvisning till att socialnämnden inte är ett
bostadsbolag eller bostadsförmedling - samt att förturer enligt oss är orättvist
mot de som inte får förtur.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar
sig till förmån för Malin Månssons (S) yrkande.
________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh
Socialförvaltningen
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§ 42

Dnr 2018-000024 022

Inhyrning av konsult till barnavården
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har behov av att under en period tom juli 2018 med start
så snart som möjligt hyra in handläggarpersonal till Utredningsenheten Barn.
Utredningsenheten Barn har en fortsatt hög arbetsbelastning inflödet av nya
ärende är lika högt som tidigare. Likaså är antalet pågående utredningar på
samma nivå som tidigare (jmf verksamhetsuppföljning)
Den personalförstärkning som beviljats i budget from 180101 har pga
rekryteringssvårigheter, uppsägningar och sjukskrivningar/omplaceringar
inte fått någon effekt.
I nuläget är 10 av 11 st handläggartjänster besatta under april-maj kommer
ytterligare tre tjänster bli obesatta pga av en uppsägning och två
föräldraledigheter. Rekrytering pågår och två av tjänsterna kommer att
tillsättas en from halva maj och en från början av juni. Detta betyder att det
inte finns möjlighet att fördela några nya ärende på de tre som slutar under
april maj och det finns inga nya handläggare på plats förrän i början på juni.
Det är inte möjligt att under våren fördela alla inkommande nya ärenden på
de kvarvarande fem utredarna i avvaktan på att tjänsterna blir tillsatta.
Enheten kommer inte att ha full bemanning förrän ytterligare två tjänster är
tillsatta. När detta blir är i nuläget oklart. Realistisk sett inte förrän efter
sommaren.
Om inte handläggarresurser tillförs kommer personalsituationen att bli
ohållbar. Någon möjlighet att förflytta personal från andra delar av IFO
saknas.
Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i fyra månader beräknas till
450-500 tkr. Om inte personalresurser tillförs finns det en stor risk för både
arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Kostnaden för konsult bedöms
kunna täckas inom budgeterad ram för personalkostnader.
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Förslag till beslut
Att Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till Utredningsenheten
Barn längst om 2018-07-31.

Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), tjänstgörande ersättarna Magnus Johannesson (S) och
Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Malin Månsson (S) bifall
till tjänsteförslaget.
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall med följande tillägg: att
kostnaden ska täckas inom budgeterad ram för personalkostnader.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till Utredningsenheten barn längst om 2018-07-31.
Kostnaden ska täckas inom budgeterad ram för personalkostnader.
________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh
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Dnr 2018-000049 752

Sesam - Utökning av verksamheten
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Sedan 2010 driver Ronneby socialförvaltning en verksamhet med stöd till
personer utsatta för våld i nära relationer, Sesam. Verksamheten har från
starten bestått av två personer som dels drivit ett skyddat boende med tre
lägenheter dels gett praktiskt stöd och samtalsstöd individuellt . Antalet
personer som söker hjälp av Sesam har ökat dramatiskt under 2017. En
ökning av antalet inkomma ärenden på drygt 60 %. En stor del av ökningen
kan hänföras till nyanlända personer. Det är en större andel av personerna
som söker hjälp som är i behov av skyddat boende. Det har även blivit
vanligare med behov av hjälp att flytta från kommunen ofta som en följd av
hedersproblematik. Det ökade antalet ärende samt ett större skyddsbehov i
många ärenden har lett till en kraftigt ökad arbetsbelastning för de två
personer som arbetar på Sesam. Trots ett tillfälligt tillskott av timanställd
personal är den höga arbetsbelastningen ett hot mot både personalens
arbetsmiljö och kvalitén i verksamheten.
Bedömning
Enligt min bedömning behöver Sesam tillföras personalresurser för att
upprätthålla kvalitét och erbjuda en rimlig arbetsmiljö för personalen. Det är
inte möjligt att tillföra resurser från andra delar av Socialförvaltningen.
Huvudorsaken till den ökade arbetsbelastningen är det ökade antalet
nyanlända i behov av stöd från Sesam. Det är därför rimligt att Sesam tillförs
resurser från de medel som kommunen erhåller för mottagande av flyktingar.
Resursbehovet under 2019 och framåt får hanteras i den ordinarie
budgetprocessen
Förslag till beslut
Att Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till
utökning av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva
Särnmark (L).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-27

Socialnämnden

Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till utökning
av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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Dnr 2018-000048 737

Habiliteringsersättning
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
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.
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, men ca 88% av Sveriges
kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,64
kr/tim i habiliteringsersättning. I dialog med deltagare inom daglig
verksamhet framkommer att habiliteringsersättningen är ett betydelsefullt
ekonomiskt tillskott för den enskilde. En del av arbetstagarna uttrycker att
ersättningen betalar lunchkostnaden för dagen. 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 har höjts med 64
öre på 10 år.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
stimulansmedel till kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen betalar ut
1085 000 kr under 2018 till Ronneby kommun. Detta stimulansbidrag kan
endast nyttjas under 2018.
Ca 126 personer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ca 43
personer har beslut om sysselsättning enligt SoL.
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Förslag till beslut
Förslag 1. Att socialnämnden beslutar om att rekvirera stimulansmedel från
Socialstyrelsen som ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning på 8
kr/tim avseende 2018. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
Det ska tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2018. Om inga nya medel tillkommer från
Socialstyrelsen som avser 2019 så upphör det extra stimulansbidraget på 8
kr/tim efter 2018.
Förslag 2. Att socialnämnden beslutar om att rekvirera stimulansmedel för
habiliteringsersättning och använda bidraget till att höja befintlig
habiliteringsersättning från 7,64 kr/tim till 11 kr/tim under 2018. I budget 19 äskas medel om ca 350 000 kr för att bibehålla habiliteringsersättning på
11:-/tim.
Förslag 3. Att socialnämnden beslutar om att inte rekvirera stimulansbidraget
från Socialstyrelsen för höjning av habiliteringsersättningen till personer
inom daglig verksamhet LSS.
Deltar i debatten
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M),
Malin Månsson (S), Martin Moberg (S), tjänstgörande ersättarna Therese
Åberg (M), Magnus Johannesson (S), Nicolas Westrup (SD), ersättarna
Anna-Mi Tamsel (KD) och Rolf Loberg (RP).
Yrkanden
Malin Månsson (S) med flera yrkar att stimulansbidraget/
habiliteringsersättningen ska betalas ut en gång per år som en
engångsersättning.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslag nummer två.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller Malin Månsson (S) med fleras yrkande.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall till Nicolas Westrup (SD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Malin Månsson (S) med fleras yrkande.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas två (2) ja-röster och elva (11) nej
röster, således bifalles Malin Månsson (S) med fleras yrkande.
Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Therese Åberg (M) tj ers.
Magnus Johannesson (S) tj ers.
Linda Johansson (SD) tj. ers
Nicolas Westrup (SD) tj ers.
Summa:

Ja

X
X
2

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå att stimulansbidraget/habiliteringsersättningen ska betalas ut vid två tillfällen under 2018, 1/7 respektive 31/12.
Översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut
i ärendet.
________________
Exp.
Verksamhetschef Jörgen Nilsson
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Dnr 2018-000014 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande information:
Att förvaltningschef Birgitta Ratcovich, ordförande Åsa Evaldsson (M) och
kommundirektör Magnus Widen är i Trelleborg på studiebesök för att se på
ett digitaliserat system gällande försörjningsstöd.
Att lönerevisionen är slutförd (ej kommunal) och det har skett en satsning på
kvalificerade handläggare och enhetschefer inom socialförvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 46

Dnr 2018-000008 009

Information och rapporter Cura Individutveckling,
Familjerätten och Finsam
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under mötet.
Protokoll Cura Individutveckling, Direktionen 2018-02-23.
Revisionsberättelse för år 2017.
PWC - Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017.
Årsredovisning 2017.
Birgitta Lagerlund (M) redovisar att Cura Individutveckling och Finsam inte
har haft något nytt sammanträde. Familjerätten har haft ett sammanträde men
där är det sekretessärenden.
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larson (RP) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagen protokoll.
________________
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§ 47

Dnr 2018-000005 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 48

Dnr 2018-000003 009

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Migrationsverket – Information om reviderad årsplanering och om
UNHCR:s fördelning av kvotflyktingar.
Statistiska centralbyrån – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
utjämningsåret 2018, reviderat utfall.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-12.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 49

Dnr 2018-000007 009

Övriga frågor/ ärende
Sammanfattning
Martin Moberg (S) lämnar en redovisning från sitt kontaktpolitikerbesök hos
enhetschef Therese Fasth, gruppbostäder. Något som poängterades var
vikten av att personalen får vara med vid nybyggnation av
grupp/servicebostäder.
Nicolas Westrup (SD) informerar om att Linda Johansson (SD) kommer att
bli ordinarie ledamot i socialnämnden och Sara Jansson (SD) kommer att bli
ny ersättare.
Yrkanden
Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens
protokoll.
________________
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