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§ 50

Dnr 2018-000002 006

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll, torsdagen den 3 maj 2018 kl 16 00.
________________
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§ 51

Dnr 2018-000031 041

Ekonomisk uppföljning - Budget i balans 2018
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetschef Göran Fridh och
ekonom Anna Lindén föredrar ärendet.
Sammanfattning
Prognos jämfört med budget visar ett prognostiserat underskott om
12 744 tkr. Det prognostiserade underskottet härrör sig främst till
placeringskostnader inom barnavården, beroendevården, övriga vuxna samt
inom LSS. Kostnader för ekonomiskt bistånd ligger något utöver bokslutet
för 2017.
Vht 513 - Stöd, service och omsorg visar ett underskott om 2 405 tkr jämfört
med budget vilket beror på nya LSS-beslut, köp av verksamhet. Två nya
ärenden, köp verksamhet, är ej budgeterade. Kostnad ca 4 000 tkr.
Kompenseras delvis genom överskott av personalkostnader.
Vht 515 - Personlig assistans visar ett underskott om 1 422 tkr jämfört med
budget. Underskottet härrör sig till personer med LSS-beslut.
Åtgärd: Återsökning från migrationsverket är ej upptagen i prognosen. Tre
ärenden av assistansbeslut enligt LSS. Förvaltningen återsöker för varaktig
vård hos Migrationsverket. Om allt som återsöks beviljas för 2017 och 2018
så skulle det bli en intäkt på 4 138 tkr. Om hela denna intäkt räknas med blir
prognosen ett överskott om 2 716 tkr.
Vht 540 – Missbruksvård visar ett underskott om 2 314 tkr jämfört med
budget. Ökning av externa placeringar enligt LVM. Det sker ett ökat behov
av externa placeringar. Fyra nya ärenden i behov av placeringar enligt LVM
eller motsvarande. Personer med kraftig beroendeproblematik som ej är
möjliga att ge behandling på hemmaplan.
Vht 545 – Övriga vuxna visar ett underskott om 928 tkr jämfört med budget.
Ökat behov externa placeringar beror på placeringar som har en
hedersproblematik samt rådande problematik med att få nya permanenta
bostäder. Ökad kostnad för tolk. Åtgärder: På sikt skulle en åtgärd kunna
vara att gå med i Kompotten, vilket är en kommunsamverkan där
medlemskommuner tar hand om varandras våldsutsatta som pga skyddsbehovet inte kan bo kvar i hemkommunen. För att kunna gå med i
Kompotten, behöver man kunna erbjuda boende för personer som
förvaltningen ev kommer att ta emot från andra kommuner, detta är inte
möjligt i dagsläget. Förvaltningen arbetar med att skynda på processen med
att de ska komma ut i ett eget permanent boende.
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Vht 550 – Barnavård visar ett underskott 2 618 tkr jämfört med budget. En
ökning av placeringskostnader inom barnavården har skett.
Placeringskostnader, familjehem samt institutionsvård visar 2 074 tkr i
underskott. Ökat behov placeringar. Intäkter högre än budgeterat bl a till
förstärkning av personal inom barnavården samt intäkter från
Migrationsverket
Vht 570 – Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 3 420 tkr jämfört med
budget. Kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd underskott med
3 617 tkr. Åtgärd: Fortsatt arbete med inriktning mot egen försörjning i
samverkan med andra. Ca 55 personer har erbjudits nystartsjobb, dessa har
varit aktuella för ekonomiskt bistånd. Oklart hur det kommer att påverka
kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen
tillsammans med arbetsmarknadsenheten har intensifierat samarbetet för att
nå målsättningen med att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd
ytterligare.
Verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson har lämnat en
redovisning av vad det skulle innebära för deras verksamheter för att få
budget i balans. När det gäller individ- och familjeomsorgen så visar
prognosen totalt för klientrelaterade kostnader ett underskott om 10 200 tkr.
När det gäller funktionsstöd så visar prognosen ett underskott om 3 671 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (L), Thomas Svensson (S), Magnus Stridh (SD), Martin Moberg
(S), tjänstgörande ersättarna Therese Åberg (M), Magnus Johannesson (S),
ersättarna Anna-Mi Tamsel (KD) och Sara Jansson (SD).
Ajournering begärs kl 14 05 – 14 20.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar ekonomistyrningsprincipen som
gäller för Ronneby kommun. En rapport ska avges till kommunfullmäktige
avseende det ekonomiska utfallet vid årsbokslut, tertialuppföljning I och II.
Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin
verksamhet. Skulle väsentlig avvikelse uppstå så ska rapport till närmaste
överordnad ske. Förvaltningschefen ska rapportera till nämnden om vilken
anledning som föreligger rapporten och nämnden ska rapportera till
kommunstyrelsen. Rapporten ska innehålla analys och förslag till åtgärder.
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden informerar kommunstyrelsen
om aktuellt budgetunderskott.
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till Malin Månssons (S) yrkande
med följande tillägg: Att denna paragraf översänds till kommunstyrelsen
som information om aktuellt budgetunderskott.
att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för att få budget i
balans samt att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att se över
konsekvenserna av följande förslag:
1. Inga nyanställningar/anställning av personal innan diskussion/
information på nämnden. Behovsprövning av vakanser.
2. Lokalöversyn. Behövs alla befintliga lokaler? Kan dessa nyttjas
bättre?
3. Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att se över sina kostnader och
att minimera alla kostnader som ej är lagstyrda.
4. Besluta om ett inköpsstopp, förvaltningschefen ska godkänna inköp.
5. Enligt ekonomistyrningsprincipen ska varje led i ekonomirapportering innehålla analys och förslag till åtgärd för att komma i
ekonomisk balans.
6. Att förvaltningschefen skriver en tydlig ekonomisk analys som ska
bifogas Tertialrapport I och att analysen även bifogas till
kommunstyrelsens handlingar, (med förslag till åtgärder mm).
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma
Beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att överlämna paragrafen till
kommunstyrelsen som information om aktuellt budgetunderskott samt
informera att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för att få
budget i balans.
Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att se över konsekvenserna
av följande förslag:
1. Inga nyanställningar/anställning av personal innan diskussion/
information på nämnden. Behovsprövning av vakanser.
2. Lokalöversyn. Behövs alla befintliga lokaler? Kan dessa nyttjas
bättre?
3. Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att se över sina kostnader och
att minimera alla kostnader som ej är lagstyrda.
4. Besluta om ett inköpsstopp, förvaltningschefen ska godkänna inköp.
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5. Enligt ekonomistyrningsprincipen ska varje led i ekonomirapportering innehålla analys och förslag till åtgärd för att komma i
ekonomisk balans.
6. Att förvaltningschefen skriver en tydlig ekonomisk analys som ska
bifogas Tertialrapport I och att analysen även bifogas till
kommunstyrelsens handlingar, (med förslag till åtgärder mm).
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 52
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/Sekretess
________________
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/Sekretess
________________
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Individärende/Sekretess
________________
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/Sekretess
________________
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/Sekretess
________________
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Individärende/Sekretess
________________
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§ 59

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. Inflödet av
ärenden är ca 100 i månaden. Inledda utredningar är 35 st under mars månad.
Pågående utredningar mer än fyra månader har ökat något, till 7 st. Antalet
ensamkommande barn sjunker lite snabbare än beräknat och har minskat
jämfört med 2017.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Thomas Svensson (S).
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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§ 60

Dnr 2017-000099 750

Nya riktlinjer för boendekostnad
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2018-03-27 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.
För år 2018 och from februari månad blev hyreshöjningen 0.95 % vid
kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus.
Nuvarande riktlinjer för boendekostnad 2017
4.3.1 Hyreskostnad
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
5 300 kr
Trerumslägenhet
6 200 kr
Fyrarumslägenhet
7 500 kr
Fem rum eller fler
8 600 kr
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens revidering avseende
boendekostnad 2018 och att beslut gäller omgående.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Birgitta Larsson (RP).
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens revidering
avseende boendekostnad 2018.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Socialförvaltningen
Ywonne Ödman, enhetschef
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§ 61

Dnr 2018-000054 701

Södertörnsmodellen - Information
Vik enhetschef/projektledare Karolina Renvaktar föredrar ärendet och visar
en Power Pointpresentation.
Sammanfattning
Syftet med insatsmätningen är att bedöma omfattningen av det stöd som
bostadspersonalen ger den enskilde i bostaden.
Insatsmätningen är grunden i socialnämndens fördelning av resurser mellan
bostäder med särskild service för vuxna. Rättvist stöd – efter sitt personliga
behov.
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson och förvaltningschef Birgitta
Ratcovich informerar om att ett förfrågningsunderlag håller på att arbetas
fram gällande införande av LOV, lagen om valfrihet i vården, i
gruppbostäder. Ett uppdrag som socialnämnden har fått från
kommunfullmäktige att genomföra. Förfrågningsunderlaget kommer att
behandlas i socialnämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (L), Magnus Stridh (SD), tjänstgörande ersättarna Therese Åberg
(M) och Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-24
Socialnämnden

§ 62

Dnr 2018-000058 406

Begäran om remissyttrande - Taxor måltidsverksamhet
2019
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Från kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit begäran om
remissyttrande angående kostnader för nya taxor för kommunens
måltidsverksamhet. I aktuellt förslag är kostnaden föreslagen till 48
kr/portion och det innebär en höjning från nuvarande 47 kr/portion som är
den kostnad som arbetstagarna betalar för lunchen i den dagliga
verksamheten.
Bedömning
Den ekonomiska betydelsen av att ha ett arbete har ökat markant. Personer
utan förvärvsarbete har haft i stort sätt oförändrade inkomster under de
senaste 20 åren. Medan arbetsinkomsterna har ökat i snabb takt har nivån på
transfereringar inte ändrats i samma takt. För personer med förvärvsarbete
har de disponibla inkomsterna ökat med ca 60 procent under perioden
1995-2012. För personer utan förvärvsarbete har realinkomsterna i det
närmaste varit oförändrade. Personer med en funktionsnedsättning som är i
daglig verksamhet har oftast den lägsta sjukersättningen i form av
garantiersättning som justeras utifrån prisbasbeloppet. Dessa ändras därför
inte i takt med löneutvecklingen i samhället. Eftersom personer med
handikappersättning och sjuk- och aktivitetsersättning i betydligt större
utsträckning än övriga befolkningen får sin huvudsakliga försörjning genom
transfereringar har deras inkomster vuxit långsammare eller nästan inte alls.
Socialnämnden ställer sig därför negativ till en höjning av kostnaden för
lunchen i daglig verksamhet.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna
detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) och ersättare
Rolf Loberg (RP).
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Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av ordförande Åsa Evaldsson
(M) bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Social nämnden beslutar att ställa sig negativ till en höjning av kostnaden för
lunchen i daglig verksamhet.
Anta ovanstående skrivning så som sitt yttrande i ärendet samt att översända
detsamma till kommunfullmäktige.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 63

Dnr 2018-000037 701

Begäran om remissyttrande: Förslag till Havsplan för
Blekinges kustkommuner.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska
användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för
vattenanvändningen inom planområdet och ökar förutsägbarheten för den
som bedriver någon form av verksamhet till havs.
Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300
meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen rör endast
havet, inte rena skärgårds- och kustfrågor.
Bedömning
Socialnämnden har inget att tillägga eller erinra till förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna
ovanstående yttrande.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 64

Dnr 2018-000067 701

Länsövergripande samverkansavtal i Blekinge
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning/bedömning
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående
länsövergripande sam-verkansavtal beslut om att dessa avtal vid
revideringen skulle samordnas i ett samverkansavtal.
Detta avtal ersätter nedanstående avtal.
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till
barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från
olika aktörer under huvudmännen,
2014-2015
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges
kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk,
missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser
från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015
Avtalet består av en övergripande gemensam del som omfattar alla
målgrupperna. Därefter finns områdesspecifika avsnitt.
För att tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan
mellan kommunerna och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen samt
Primärvårdsförvaltningen vid Landstinget Blekinge.
Samarbetet ska fungera väl, så att alla personer med behov av samhällets
stöd kan få det snabbt, väl individanpassat och på ett så verkningsfullt sätt
som möjligt. Den enskilda människans behov ska stå i fokus. Det faktum att
kommun och landsting har olika ansvarsområde får inte vara ett hinder för
ett effektivt omhändertagande.
Individerna ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet. Bemötandet
ska präglas av respekt för individen, vilket bland annat innebär delaktighet i
planering och beslut om den egna vården.
Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och
sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), och Socialtjänstlagen
(2001:435, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring
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personer med behov av insatser från båda huvudmännen. För barn och
ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola.
Syftet med samverkansavtalet är:
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat
ansvar för målgruppen.
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan
skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan
mellan dessa huvudmän ska utformas.
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över
huvudmannagränser.
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen.
I samverkansavtalet finns målgruppsspecifika avsnitt gällande personer med
behov av samtidiga insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som
landsting för följande grupper
- Barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser från olika aktörer
inom såväl kommun som landstinget
- Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
- Personer med substansberoende.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna
Länsövergripande samverkansavtal
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Thomas Svensson (S) och
tjänstgörande ersättare Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen godkänner det
Länsövergripande samverkansavtalet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 65

Dnr 2018-000064 005

Dataskyddsombud - Socialnämnden
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen,
som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018
och ersätter då personuppgiftslagen.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO).
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att
GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan
vara en konsult
Bedömning
Fullmäktige har föreslagits besluta att kommunen för tiden
25 maj 2018 - 31 december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som
tjänst av kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 2018/172. Beslut
väntas i april 2018. Förbundet anställer särskild personal under avtalstiden
vilka utför uppgiften som DSO i Ronneby kommuns styrelse och nämnder.
Då styrelsen och varje nämnd utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl
styrelsen som nämnderna utse den som Sydarkivera tillhandahåller som
DSO. Sydarkivera har angett att Anders Danielsson finns tillgänglig som
DSO till och med den 15 augusti 2018. Därefter kommer uppgiften att
övertas av Therese Jigsved
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att utse Anders Danielsson,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25
maj 2018 till och med 15 augusti 2018.
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Socialnämnden föreslås besluta att utse Therese Jigsved,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16
augusti 2018 till och med 31 december 2019
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Anders Danielsson, kommunalförbundet
Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25 maj 2018 till och med
15 augusti 2018.
Socialnämnden beslutar att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet
Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och
med 31 december 2019.
________________
Exp.
Kommunalförbundet Sydarkivera
Informationssäkerhetssamordnaren
Anders Danielsson
Therese Jigsved
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§ 66

Dnr 2018-000014 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
Inom individ- och familjeomsorgen har arbetsbelastningen ökat när det
gäller ärenden som rör barnavården och missbruksvården.
När det gäller arbetet med rekrytering av semestervikarier, så är nästan alla
vikariaten tillsatta. Föregående år har det varit svårt att hitta vikarier inom
gruppbostäder och assistansen. I år har det skett en annan inställning till att
arbeta inom vården bland ungdomarna, som tidigare haft semestervikariat,
vilket är mycket positivt. Det är flera som kommit tillbaka. Ungdomarna
delar informationen om arbete på Facebook och Instagram.
Socialstyrelsen kommer att skicka ut en enkätundersökning, under en månad,
till socialförvaltningen där brukare får besvara frågor gällande
försörjningsstöd, barn/unga, beroendevård samt funktionsstöd. Resultatet
kommer att presenteras i Kolada där jämförelser kan ske mellan
kommunerna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Magnus Stridh (SD) och
tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 67

Dnr 2018-000008 009

Information och rapporter Cura Individutveckling,
Familjerätten och Finsam
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under mötet.
Protokoll från Finsam – Styrelsemöte samordningsförbundet 2018-02-15.
Malin Månsson (S) informerar om att familjerätten har haft ett sammanträde
där ett sekretessärende behandlades.
Att Birgitta Lagerlund (M) idag deltar på Finsamdagen på Ronneby Brunn.
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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§ 68

Dnr 2018-000005 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Revidering i attestantlistan.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsbesluten 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 delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 69

Dnr 2018-000003 009

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerar under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 53/2018 – Anhållan om entledigande från uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden samt
ABRI:s styrelse, Ylva Olsson (SD).
Kommunfullmäktige § 67/2018 – 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 6f§
socialtjänstlagen, 4 kv.
Kommunstyrelsen § 115/2018 – Mätning av telefoni och e-post 2017.
Kommunstyrelsen § 117/2018 – KKiK.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-11.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-17.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 18:14 – Socialnämndens
anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa
vårdnads- och förmyndarskapsfrågor.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 18:17 – Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för 2018.
Myndigheten för delaktighet – Uppföljning av funktionshinderpolitiken.
Artikel från Sydöstran 2018-04-16.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm 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 delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-24
Socialnämnden

§ 70

Dnr 2018-000007 009

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich meddelar att ekonom Anna Lindén
arbetar med ekonomin gällande socialnämnden och införandet av LOV.
Socialnämnden får varje månad en utförlig ekonomisk uppföljning som tar
tid att arbeta fram. I dagsläget tar båda arbetsuppgifterna mycket tid. Ett
förslag kommer att arbetas fram för hur månadsuppföljningen skulle kunna
redovisas och presenteras för nämnden.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att på sammanträdet den 29
maj 2018 kommer förmiddagen att ägnas till måldiskussioner. Tid och plats
kommer att presenteras i kallelsen. Nuvarande nämnds- och kommunfullmäktigemål delas ut. Dessa kan ligga till grund för diskussion i
partigrupperna för framtagande nya mål för 2019-2020.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) och
tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich
får i upp drag att ta fram ett förslag på hur månadsuppföljningen skulle
kunna se ut samt att övrig information noteras till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag
att ta fram ett förslag till hur månadsuppföljningen ska presenteras framöver.
Notera övrig information till dagens protokoll.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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