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§ 173 Dnr 2018-000002 006 

Val av justerare och tid för justering 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) föreslås jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll, måndagen den 3 december 2018 kl 14 15. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför önskemål om att under ärendet 

övriga frågor ta upp en diskussion om LOV, juridisk genomgång av 

förfrågningsunderlaget enligt socialnämndens beslut under § 157/2018.      

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ovanstående      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Malin Månsson (S) som justerare till dagens 

protokoll. 

Att under övriga frågor/ärende ta upp en diskussion om LOV, juridisk 

genomgång av förfrågningsunderlaget enligt socialnämndens beslut under § 

157/2018.  

________________ 
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§ 174 Dnr 2018-000006 009 

Information angående kostnader för "Övriga vuxna" vht 
545.  

 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade under § 156/2018 att bjuda in enhetscheferna Peter 

Börjesson och Veronika Jönsson till sammanträdet i november 2018 för en 

redovisning gällande verksamhet 545, Övriga vuxna.   

Enhetscheferna Peter Börjesson och Veronika Jönsson redovisar och visar en 

Power Point presentation gällande verksamhet 545. Presentationen kommer 

att sändas ut till ledamöter och ersättare via e-mail.    

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva 

Särnmark (L), Thomas Svensson, (S), Omid Hassib (V), tjänstgörande 

ersättare Nicolas Westrup (SD) och ersättare Kajsa Svensson (S). 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

en givande redovisning. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisning 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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§ 175 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess, omedelbart justerad 

________________ 
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§ 176 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess, omedelbart justerad 

________________ 
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§ 177 Dnr 2017-000142 700 

Uppföljning - Intern kontrollplan 2018 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson redovisar att följande moment har 

granskats i internkontrollen 2018: 

 

 Placeringsbeslut barn: Att överväganden och omprövningar sker 

var sjätte månad. 

 Genomförandeplaner Vuxna: Att det finns genomförandeplaner för 

personer med beroendeproblematik som beviljats insats. 

 Genomförandeplaner EKB: Att det finns genomförandeplaner för 

ensamkommande barn som är placerat. 

 Social dokumentation: Att dokumentationen följer ”Manual för 

social dokumentation” för personer som är beviljade insats i form av 

bostad med särskild service eller sysselsättning enligt SoL och LSS. 
 

Resultat 

Inga avvikelser i de kontrollmomenten som avser placeringsbeslut barn, 

genomförandeplan vuxna och genomförandeplan EKB. Kontrollen av den 

sociala dokumentationen inom boenden och daglig verksamhet/ 

sysselsättning visade en väsentlig avvikelse. Åtgärdsplaner har tagits fram av 

samtliga berörda enheter för hur man ska jobba med den sociala 

dokumentationen samt datum för uppföljning.   

 

MAS Katarina Losell redovisar att följande moment har granskats i 

internkontrollen 2018: 

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska internkontroll av verksamheten ske för att 

säkra verksamhetens kvalité. Internkontroll genomförd i mars-maj 2018 av 

 Delegeringsförfarandet - görs uppföljningar av delegeringsbeslut. 

 Läkemedelshantering - hantering av signeringslistor och avräkning 

narkotiska preparat. 

 Basal hygien - följs författningen 2015:10. 

 

Kontrollen gjord genom samtal och observation med omvårdnadspersonal 

och sjuksköterskor samt kontroll av signeringslistor, avräkningslistor och 

delegeringar. Resultatet redovisat i Stratsys.      
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Resultat 

Internkontroll av läkemedelshantering och basal hygien bedöms vara en 

väsentlig avvikelse.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner ovanstående uppföljning av intern kontroll 

2018. Åtgärdsplaner är upprättade och skall följas upp.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Magnus 

Stridh (SD), tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD) och ersättare 

Kajsa Svensson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslagen.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående uppföljning av intern 

kontroll 2018. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson 
MAS Katarina Losell, äldreförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2018-000148 759 

Sociala Samfonden 2018 

 

Socialsekreterare Helen Åman föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fondmedel från Sociala samfonden ska enligt beslut i socialnämnden tillfalla 

människor som "på grund av sjukdom, funktionshinder eller annan anledning 

har begränsad ekonomi". Den sökande ska vara folkbokförd i Ronneby 

kommun och normen för försörjningsstöd bör vara utgångspunkt för vad som 

menas med begränsad ekonomi. Fondmedel ska inte ersätta försörjningsstöd 

och fondmedel beviljas således inte till sådant som det är möjligt att bevilja 

försörjningsstöd till. Årets fondmedel att fördela är 16 127 kr 

 

Annonsering har skett på kommunens hemsida, socialförvaltningens 

väntrum, Stadshusets foajé, bibliotek, anslagstavla på torget, anslagstavlor i 

samhällena Backaryd, Eringsboda, Johannishus, Listerby och Bräkne-Hoby, 

i större varubutiker och i dagspress. Informationen har varit på flera språk. 

 

Totalt har 23 ansökningar inkommit till 2018 års sociala samfond. Något 

minder än tidigare år. Nio av ansökningarna har beviljats och fjorton avslås. 

Av beviljade ansökningar har tre hushåll barn, sammanlagt beviljas sex barn 

fondmedel.  

 

Av de ansökningar som avslagits fick tre fondmedel år 2017, dessa avslås 

enligt tidigare riktlinjer. Tre ansökningar inkom för sent och avslås därmed.  

Fyra ansökningar var från hushåll med inkomster över normen för 

försörjningsstöd. Några ansökningar har avslagits då de ansöker om sådant 

som de kan beviljas försörjningsstöd till. 

 

De som beviljats fondmedel har försörjningsstöd eller inkomster nivå med 

försörjningsstöd. De hushåll utan barn som beviljats erhåller förslagsvis  

1 000 kr/hushåll. Förslagsvis ska varje barn erhålla 1 520 kr. De som 

beviljats fondmedel har sökt till bland annat julklappar, julpynt, 

födelsedagspresenter, fritidsaktiviteter, cykel, datortillbehör samt resa. En 

ansökan gällde inköp av bil, denna beviljades inte.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Anna-

Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V) tjänstgörande ersättare Nicolas 

Westrup (SD) och ersättare Therese Åberg (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att inför 

2019 års Sociala samfond ska en kortare information bifogas gällande alla 

som söker och motivering för bifall och avslag. Socialförvaltningen ska 

lämna ett förslag som ska beslutas av socialnämnden.    

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande oh 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad fördelning av medel för 

2018 års Sociala samfond. 

Att inför 2019 års beslut om Sociala samfonden ska en kortare information 

bifogas gällande alla som söker och motivering för bifall och avslag. 

Socialförvaltningen ska lämna ett förslag som ska beslutas av socialnämnden 

________________ 

Exp. 
Socialsekreterare Helen Åman 
Socialsekreterare Emma Johansson 
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§ 179 Dnr 2018-000025 759 

Verksamhetsuppföljning, barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn  

 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Göran Fridh lämnare en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning för barn- och familj, utredningsenheten barn och 

ensamkommande barn. 

Anmälningarna har ökat. När det gäller inledda utredningar och placeringar 

så har även dessa ökat. Placeringar mer än fyra månader är i dagsläget sju st. 

Det finns två SiS placeringar. EKB-placeringarna sjunker långsamt. Nya 

placeringar är två st och avslutade är tre st. 

De som anmäler är i första hand Polisen, skola/barnomsorg och annan 

kommun. Anmälningarna är i första hand på miljöaspekterna därefter våld i 

nära relationer och barnmisshandel/övergrepp. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) uppmanar utredningsenheten barn att rikta 

resurser till arbetet med att få ner placeringar mer än fyra månader, som är 

lagstadgat. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Thomas Svensson (S), Omid 

Hassib (V) och ersättare Kajsa Svensson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande oh 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(30) 
2018-11-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 2018-000031 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2018 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Prognosen jämfört med budget visar ett underskott om 10 138 tkr. 

I jämförelse med förra uppföljningen i september, har prognosen försämrats 

med negativ avvikelse om ca 2 000 tkr. Sedan T 2 är prognosen försämrad 

med ca 4 000 tkr. 

 

Avvikelse 

Vht 513 - stöd- service och omsorg visar i prognosen ett överskott om  

773 tkr.  

Vht 515 - personlig assistans visar i prognosen ett överskott om 2 285 tkr. 

Vht 540 – missbruksvården visar i prognosen ett underskott om 1 600 tkr. 

Detta beroende på ett ökat behov av externa placeringar enligt LVM. 

Vht 545 - övriga vuxna visar i prognosen ett underskott om 2 514 tkr. 

Vht 550 - barnavården visar i prognosen ett underskott om 5 556 tkr. Detta 

beroende på en ökning placeringskostnader inom barnavården. 

Vht 570 ekonomiskt bistånd visar i prognosen ett underskott om 4 778 tkr,  

 

Det prognostiserade underskottet härrör sig främst till placeringskostnader 

inom barnavården, beroendevården, övriga vuxna samt inom LSS. I 

jämförelse med senaste uppföljningen, september, visar prognosen för 

utbetalning av ekonomiskt bistånd ytterligare ökning. 

 

I jämförelse med prognosen i september har resultatet försämrats med ökad 

kostnad ca 2 000 tkr. Ökad kostnad ekonomiskt bistånd samt ökade 

kostnader för placeringar barn samt utbetalning av semesterersättningar för 

personal inom funktionsstöd. 

 

Åtgärd 

Samtliga budgetansvariga är medvetna om det ekonomiska läget. Alla är 

uppmanade att vidta de åtgärder som är möjliga.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Birgitta Lagerlund (M) och 

tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen/ 

anslagsförbrukningen noteras till dagens protokoll samt att det är av stor vikt 

att budgetansvariga är medvetna om det ekonomiska läget och att alla är 

uppmanade att vidta de åtgärder som är möjliga.     

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. 

Att det är av stor vikt att budgetansvariga är medvetna om det ekonomiska 

läget och att alla är uppmanade att vidta de åtgärder som är möjliga. 

________________ 
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§ 181 Dnr 2018-000034 040 

Äskande av medel - Budget 2019, plan 2020-2021 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. 

 

För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Sedan 2016 har antalet ärende och 

kostnaderna för placering fortsatt att öka. En icke oväsentlig andel av 

barnvårsärendena rör nyanlända barn. Att minska personalen med de två 

tjänster som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att 

handlägga barnavårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn 

som är i behov av sådan. Att minska resurserna för placering av barn med de 

sammanlagt 4 450 tkr som beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för 

socialnämnden att klara kostnaderna.  

 

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten gjordes mot bakgrund av 

en kraftig ökning av antalet ärende varav en stor del rörde nyanlända. Sedan 

2016 har antalet försörjningsstödsärenden ökat ytterligare. Att minska 

personalen med en tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära att en 

redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att klara sitt uppdrag.      

Bedömning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. Det är utökningar som finansierats genom 

att använda medel för flykting-mottagning,  
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För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Nuläge 

 

Barnavård 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Utökningen motiverades med den 

ökade volymen av ärenden och ökade kostnader för placering av barn. 

Kostnadsökningen berodde till en del på att intäkterna från Migrationsverket 

avseende vård av asylsökande barn minskade i takt med att barn fick 

uppehållstillstånd.  

 

Sedan 2016 har antalet ärende och kostnaderna för placering fortsatt att öka. 

Socialnämnden har även beviljats utökade anslag till placeringar inför 

budget 2017 och 2018. Ytterligare tjänster har tillförts barnavården 2018. 

 

Ärendemängden inom barnvården, ex. ensamkommande barn, har sedan 

2016 utvecklats enl. nedan; 

 

 2016 2017 2018 (tom okt) 

Aktualiseringar 1002 1079 922 (prognos helår 1 100) 

Inledda utredningar 262 324 230 (prognos helår 280) 

Placerade barn 67 101 102 (prognos helår110) 

Barn i ÖV 116 131  

 

 

 

       

 

 

En icke oväsentlig andel av barnvårsärendena rör nyanlända barn. Av de 101  

barn som varit placerade under 2018 är 16 st asylsökande eller har kommit 

till Sverige efter 2015. Ytterligare 10 barn har kommit till Sverige under 
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perioden 2009-2014. Utav de 35 barn som placerats under 2018 är 7 st 

asylsökande eller har kommit till Sverige efter 2015. Ytterligare 9 barn har 

kommit till Sverige under perioden 2009-2014. 

 

Antalet tjänster inom barnavården har genom utökningar 2016 o 2018 ökat 

från 16 till 20. De fyra nya tjänsterna fördelas på två utredare och två 

familjebehandlare. Utökningarna har skett för att kunna ha en bra kvalitet i 

handläggning och öppenvård och en rimlig arbetsmiljö för personalen trots 

det ökade antalet ärenden. Att minska personalen med de två tjänster som 

tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att handlägga 

barna-vårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn som är i 

behov av sådan.  

 

Enligt prognos kommer barnavården för 2018 ge ett underskott på ca 5 550 

tkr. Underskottet beror helt och hållet på att kostnader för placeringar barn 

som ger ett prognosticerat under-skott på ca 6 800 tkr. Socialförvaltningen är 

därmed i behov av att öka resurserna för placering av barn. Att minska 

resurserna för placering av barn med de sammanlagt 4 450 tkr som 

beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för Socialnämnden att klara 

kostnaderna.  

 

Försörjningsstöd  

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten 2016 var en 

permanentning av en tillfällig utökning som beslutades av Kommunstyrelsen 

våren 2015. Bakgrunden var en kraftig ökning av antalet ärende varav en 

stor del rörde nyanlända. Sedan 2016 har antalet försörjningsstödsärenden 

ökat ytterligare.  

2016 2017 2018  

( tom okt) 

Genomsnittligt antal  

försörjningsstödstagare per månad 414 419 479 

 

En stor del av enhetens arbeta är inriktat mot nyanlända. Under 2018 har 

hittills ca 38 av utbetalade medel avsett nyanlända flyktingar. Under oktober 

avser 55 % av enhetens ärende nyanlända flyktingar.  

 

Att minska personalen med den tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget 

innebära att en redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att 

klara sitt uppdrag. Försörjningsenheten genomför just nu en stor förändring 

av arbetet med bl a införande av E-ansökan med syftet att förbättra servicen 

till medborgare och förstärka enhetens arbete med att hjälpa personer till en 

egen försörjning. Genomförandet en sådan förändring blir mycket svårare 

om personalen minskar. 
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Sammanfattning 

Socialförvaltningen har sedan 2015 haft en extra resurs kopplat till sin 

reception. Resursen har finansierats enligt beslut av kommunfullmäktige 

 31 mars 2016, via balanskontot för flyktingmottagning. 

Behovet av förstärkningen har varit stort och omfattande. Syftet med 

servicen har varit att undvika missuppfattningar, ge information samt att 

avlasta receptionen och handläggare på försörjningsenheten. Erfarenheterna 

har varit mycket goda. Bemanningen har skett genom en av 

samhällskommunikatörerna.  

Nuläge 

Socialförvaltningens försörjningsenhet kommer att införa möjligheten att 

ansöka om försörjningsstöd via e-ansökan. I samband med införandet, 

januari/februari 2019, är förvaltningens bedömning att det behövs 

förstärkning genom språkservice. Förvaltningen bedömer att det kommer att 

behövas under januari-mars månad.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att efter omprövning besluta att återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen. Att under årets första tre 

månader äska om medel till finansiering av språkresurs med 150 tkr och  

att kostnaden finansieras genom balanskontot, flykting.  

Summa äskande totalt 6 230 tkr.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att det gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga 

beslut om budget 2019 för Ronneby kommun.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 

erforderliga beslut om budget 2019 för Ronneby kommun, återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen.  
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Att under årets första tre månader äska om medel till finansiering av 

språkresurs med 150 tkr och att kostnaden finansieras genom balanskontot, 

flykting. Summa äskande total 6 230 tkr.   

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedning 
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§ 182 Dnr 2018-000075 752 

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 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas 

för ledamöterna.          

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (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. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
De förtroendevalda revisorerna 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
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§ 183 Dnr 2018-000014 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande information: 

En dom från Kammarrätten i Jönköping 2018-10-16, mål nr 1642-18 där en 

privatperson begärt att få ta del av allmänna handlingar gällande 

omhändertagande LVU. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet 

och visar målet åter till socialnämnden för ny prövning. Socialförvaltningen 

lämnade endast ut en sammanfattande lista över besluten då underlagen 

omfattas av sekretess enligt 26 kap 1 § och att underlagen har maskerats.  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:  

Inspektionen för Vård oh Omsorg, IVO har genomfört en tillsyn hur 

socialnämnden handlägger orosanmälningar inom mottagning och barn och 

familj. Bakgrunden till IVO:s inspektion var klagomål från enskild. IVO 

uttrycket positiva omdömen om av arbete, samspel mellan arbetstagarna och 

cheferna och att de klara att hålla utredningstiderna. IVO avslutar ärendet.  

Lex Sarah rapport och utredning gällande bemötande. Utredningen är 

avslutat och kommer inte att anmälas till Inspektionen för Vård och Omsorg.  

Länsstyrelsen i Blekinge - Beslut om fördelning av mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning år 2019 till kommuner 

i Blekinge län. Ronnebys kommuntal är 0. 

Det pågår rekrytering av två enhetschefer till funktionsstöd, en enhetschef 

till Råd och Stöd och en socialsekreterare.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S) Anna-Karin Wallgren (S), Thomas Svensson (S), Ylva 

Särnmark (L), Nils Nilsson (S), Martin Moberg (S) tjänstgörande ersättare 

Nicolas Westrup (SD, ersättare Therese Åberg (M) och Kajsa Svensson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen 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 informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 184 Dnr 2018-000137 006 

Revidering av sammanträdesdatum 2019 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till ändring av socialnämndens sammanträde 2019 presenteras för 

ledamöterna. Det är sammanträdena den 26 februari, 26 mars, 27 augusti och 

24 september som behöver flyttas. Förslaget är att den 26 februari flyttas till 

måndagen den 25 februari, den 26 mars flyttas till måndagen den 25 mars, 

den 27 augusti flyttas till måndagen den 26 augusti och den 24 september 

flyttas till måndagen den 23 september. Tiden är för sammanträdet är 

densamma kl 13 00.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående förändringar av 

sammanträdesdatum 2019.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S) och tjänstgörande ersättare Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Anna-Karin 

Wallgren (S) och Nicolas Westrup (SD) om följande ändring gentemot 

tjänsteförslaget: Den 26 februari flyttas till den 28 februari, den 26 mars 

flyttas till den 27 mars, den 27 augusti flyttas till den 28 augusti och den 24 

september flyttas till den 25 september.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna byta av sammanträdesdagar enligt 

följande Den 26 februari flyttas till den 28 februari, den 26 mars flyttas till 
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den 27 mars, den 27 augusti flyttas till den 28 augusti och den 24 september 

flyttas till den 25 september.  

 

Malin Månsson (S) deltar ej i beslutet.  

________________ 

Exp. 
Socialnämnden ledamöter och ersättare 
Kommunledningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 185 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 Direktionen 2018-10-05. 

Protokoll från Direktionen 2018-10-26. 

Cura Individutveckling – Begäran hos kommunfullmäktige i Blekinge 

kommunerna om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med 

avveckling av Cura ungdomsboende. 

 

Birgitta Lagerlund informerade om att Cura Individutveckling i budgeten 

visar ett underskott. Cura Boda kommer att läggas ner och ungdomarna 

kommer att flyttas till Cura Park. Att det kommer att genomföras en höjning 

av Curas avgifter. Att det finns tre klienter kvar sedan verksamheten 

överfördes från landstinget. Ett nytt ungdomsboende ska öppnas i Mjällby. 

IVO har genomfört tre tillsynsbesök på Klaragymnasiet i Olofström, 

resultatet var väl godkänt. Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på 

Notavillan. Ett nytt besök är inplanerat i december 2018.  

 

Malin Månsson (S) informerade att Finsam har haft ett sammanträde där bl a 

budget och mål behandlats. Protokollet är ej justerat. Ordföranden 

avtackades i samband med sammanträdet.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M) och Omid Hassib (V). 

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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§ 186 Dnr 2018-000005 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

 

Delegationsärende enligt SoL och LSS.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsärenden noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framför yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärende till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 187 Dnr 2018-000003 009 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Sveriges kommuner och landsting – Utökad publicering av resultat från 

brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2018 i kommun- och 

landsting 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige § 272/2018 – Delårsrapport 2008-08-31 för Ronneby 

kommun. 

Kommunfullmäktige § 283/2018 – Sammanträdesdagar och tider 

kommunfullmäktige 2019.     

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden noteras till 

dagens protokoll.       

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framför yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 188 Dnr 2018-000036 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

En inbjudan till föreläsning om ”Mentorer i våldsprevention, MVP”, den 4 

december 2018 kl 09 00 – 12 00 på Ronneby Brunn redovisas för 

ledamöterna. 

Deltagandet är kostnadsfritt. De som är intresserade kan anmäla sitt 

deltagande till folkhälsosamordnare Sofie Ceder. Det utgår inte arvode eller 

förlorad arbetsförtjänst för socialnämndens ledamöter och ersättare på grund 

av det ekonomiska läget.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera inbjudan till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 189 Dnr 2018-000007 009 

Övriga frågor/ ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påminner om att man ska anmäla sitt 

deltagande till Jullunchen den 11 december kl 12 00 på KJ:s restaurang.  

Socialnämndens sammanträde kommer att börja kl 13 30 den 11 december 

2018.   

Under § 157/2018 Förfrågningsunderlag LOV så beslutades att 

kommunjuristen skulle ombes att gå igenom dokumentet och om 

kommunjuristen saknade möjlighet skulle tjänsten köpas in. 

I samband med beredningen var upphandlingssamordnare Teo Zickbauer 

inbjuden för att gå igenom nämndens återremissyrkanden. Ett av yrkanden 

som gicks igenom var frågan om genomgång av jurist. Kommunjuristen har 

ingen möjlighet att göra detta i nuläget. Att köpa in tjänsten skull bli 

kostsamt och skulle detta göras så blir ärendet fördröjt.    

Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer är inbjuden till sammanträdet den 

11 december 2018 för att besvara frågor och gå igenom socialnämndens 

återremissyrkanden.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

lagerlund (M), och Ylva Särnmark (L). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att nämnden tar upp ärende gällande 

LOV på sammanträde den 11 december 2018 så att inte ärendet blir fördröjt.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden noterar informationen till dagens protokoll samt att ärendet 

gällande förfrågningsunderlag LOV tas upp på sammanträde den 11 

december 2018. 

________________ 


