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Val av justerare 

 

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 46 Dnr 2016-000041 700 

Inledning av Målarbete 2016 med verksamhets-
utvecklare Jonas Persson  

 

Sammanfattning  

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet. 

Styrmodellen är till för att skapa en utveckling som gynnar kommunens 

invånare.  

 

Vision 

Kommunens vision tas fram av kommunstyrelsen och beslutas av 

kommunfullmäktige. Visionen ska ge en målbild, vart politikerna vill att 

Ronneby utvecklas till på lång sikt.  

 

Strategiska målområden  

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med tillhörande 

måltexter, indikatorer och målvärden. Revidering sker vart fjärde år. 

Målvärdena kan dock revideras vartannat år om kommunfullmäktige ser det 

som nödvändigt.  

 

Målområdena ska bidra till att nå visionen. Kommunfullmäktiges strategiska 

målområden visar vilka områden som anses extra viktiga att arbeta med 

under de kommande fyra åren. För varje målområde finns en eller flera 

särskilt ansvariga nämnder/bolag som ska arbeta med dessa men det är varje 

nämnds/bolags skyldighet att se över möjligheterna att bidra till arbetet med 

att alla målområden uppfylls.   

 

Till varje målområde finns en måltext men inga specifika mål. Måltexten 

beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje målområde.  

 

Utifrån målområdena tas indikatorer och målvärden fram. Indikatorerna ska 

hjälpa kommunen att bedöma om målen uppfyllts.  

 

Nämnds/bolagsmål 

Utifrån de strategiska målområdena och måltexterna tar respektive 

nämnd/bolag fram mål och ekonomiska prioriteringar för vad 

nämnden/bolagsstyrelsen ska åstadkomma för att nå de strategiska 

målområdena. På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr 

nämnderna/bolagsstyrelserna med de strategiska målområdena och 

måltexterna förutsätts nämnderna/styrelserna i sin tur styra sin 
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förvaltning/bolag med mål. Det är viktigt att den röda tråden finns mellan 

kommunfullmäktiges strategiska målområden och 

nämndens/bolagsstyrelsens mål.   

 

En nämnd/styrelse kan ta fram mål som bidrar till att nå upp till ett eller flera 

strategiska målområden beroende på verksamhet. Målen bör med fördel 

kunna jämföras med andra kommuner och alltid ha indikatorer och 

målvärden. Indikatorerna ska om möjligt vara resultatindikatorer. Styrningen 

blir även tydligare om nämnden/bolaget har få mål som istället byts ut vart 

annat år beroende på utvecklingsområden. 

 

Nämnds/bolagsmålen revideras vartannat år eller i samband med 

förändringar i de strategiska målområdena. De antas i nämnden/styrelsen 

senast 30 juni året innan de ska gälla.  

 

Aktiviteter  

På enhetsnivå tas verksamhets/aktivitetsplaner fram för att visa hur 

verksamheten ska bidra till att nå nämnds/styrelsemålen. Vid speciella behov 

kan enhets/verksamhetsmål upprättas. Ansvarig chef prioriterar och beslutar 

vilka aktiviteter som ska genomföras. Verksamhets/aktivitetsplanen ska 

innehålla vad som ska göras, hur det ska göras, vem som är ansvarig för att 

följa upp, start- och slutdatum och resursåtgång som ska vara kopplad mot 

budget. Planen ska vara klar i januari målåret och läggs in i Stratsys. 

Aktivitetsstatus ska med fördel följas upp flera gånger per år och resultat 

med analys presenteras för förvaltningens ledningsgrupp årligen. 

 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger i budget/plan ett- eller tvååriga uppdrag till 

nämnderna vilka ska gå i linje med de strategiska målområdena. Dessa ska, 

om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och 

redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisningen. 

 

Omvärldsperspektiv 

I kommunen bedrivs det ett kontinuerligt spaningsarbete gentemot 

omvärlden. Ett exempel är den kontinuerliga dialogen med kommunens 

invånare. Ett annat exempel är kommunens arbete med övergripande 

omvärldsanalys. Vart fjärde år görs en omfattande omvärldsanalys som är 

kopplad mot visionen. Övriga tre år görs mindre revideringar. 

Omvärldsanalysen ska innehålla en spaning in i framtiden där trender 

analyseras och utmaningar tas fram.  

 

Kommundirektören och tjänstemän på Kommunledningsförvaltningen 

ansvarar för arbetet och samlar grupper med förtroendevalda och tjänstemän 
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för att skapa en bra analys. Omvärldsanalysen ska ge underlag och stöd till 

arbetet med:  

mål- och fokusområden 

budgetprocess 

planering i olika verksamheter 

Uppföljning 

Analys av resultat och uppföljning är en viktig del i styrmodellen.  

 

Enhetschef gör en enkel analys över hur arbetet gått utifrån vad som angetts i 

aktivitets/verksamhetsplan och rapporterar vidare vid uppföljningstillfällen. 

Uppföljning av aktiviteter (aktivitetsstatus) rapporteras och diskuteras med 

närmaste ansvarig chef så ofta som möjligt. 

 

Förvaltningen/bolaget gör en analys av måluppfyllelse, utifrån antagna 

nämnds/bolagsmål, i nämndens/bolagets årsredovisning. Analysen ska 

kopplas till måltexterna i de strategiska målområdena. Måluppfyllelse 

rapporteras i nämnden/bolagsstyrelsen i vissa fall vid delårsrapporter/ 

tertialuppföljningar men alltid i årsredovisning och vidare i organisationen 

via Stratsys. Alla mål måste kunna följas upp och det måste därför finnas 

minst en indikator med målvärde kopplad till varje mål.  

 

Kvalitetsgruppen utgör kommunens analysgrupp. Den analyserar resultatet 

för kommunfullmäktiges strategiska målområden. Verksamhetsutvecklare på 

Kommunledningsförvaltningen sammanställer analysen och presenterar 

resultatet i årsredovisningen. Kommunfullmäktige följer upp indikatorerna 

för de strategiska målområdena samt nämndernas/bolagens åtaganden utifrån 

de strategiska målområdena.  

 

När årsredovisningen är klar ska information om uppnådda resultat 

kommuniceras ut på ett lättförståeligt sätt till medarbetare och medborgare.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S) Malin Månsson 

(S), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup 

(SD). 

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

informationen. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt att på 

nämndens sammanträde i april fortsätta med målarbetet. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2016-000018 011 

Redovisning från workshop gällande ny översiktsplan 
av deltagarna Kevin Lill (S), Martin Moberg (S), Therese 
Åberg (M) och Ylva Olsson (SD) 

 

Sammanfattning  

Under § 2/2016 utsåg socialnämnden representanter till en workshop, 

gällande ny översiktsplan, för att arbeta kring målen för kommunens 

strategiska planering och att en återrapport i ärendet skulle ske på nämndens 

sammanträde i mars 2016.   

Kevin Lill (S) lämnar en rapport i ärendet tillsammans med Therese Åberg 

(M), Martin Moberg (S) och Ylva Olsson (SD). 

Deltagarna blev indelade i grupper som arbetade med frågor som 

infrastruktur & kommunikation, boende & livsmiljö och sysselsättning & 

näringsliv Detta skulle utmynna i fem till sju förslag per område.  

I höst kommer ärendet tillbaka till nämnderna för yttrande över det som 

framkommit genom workshops mm.  Översiktsplanen är ett levande 

dokument som är visionärt och blickar fram mot år 2035.  

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Kevin Lill (S), Martin 

Moberg (S), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Therese Åberg (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.  

________________ 
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§ 48 Dnr 2016-000003 700 

Redovisning av delegationsärende  

 

Sammanfattning  

LSS-handläggare Anna Larsson redogör för fem delegationsärende. 

Enhetschef Emma Stahre redogör för fem delegationsärende.    

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), 

Malin Månsson (S), Ylva Olsson (SD), Ylva Särnmark (L), Kevin Lill, (S), 

tjänstgörande ersättare Annette Rydell (S) samt ersättare Nicolas Westrup 

(SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsärende till dagens protokoll 

samt att de är genomförda enlig delegationsordningen.  

________________ 
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§ 49 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och 
familjeenheten 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre lämnar tillsammans med verksamhetschef Göran 

Fridh följande redovisning gällande verksamhetsuppföljning, barn- och 

familjeenheten, t o m februari 2016.  

Mått jan feb 

Totalt snitt/m

ån 

Antal inkomna anmälningar/ansökningar 65 104 
169 85 

ej EKB 63 89 
152 76 

 EKB 2 15 
17 9 

Antal inledda utredningar 26 27 
53 27 

ej EKB 14 22 
36 18 

 EKB 12 5 
17 9 

Antal pågående utredningar 267 263 
530 265 

Ej EKB 117 114 
231 116 

 EKB 150 149 
299 150 

Mer än 4 mån, ej förlängd totalt 96 112 
208 104 

Ej EKB 35 33 
68 34 

EKB 61 79 
 70 

Antal pågående placeringar ej EKB 56 58  57 

Familjehem 34 34  34 

Nätverkshem/släkting hem 7 7  7 

HVB 11 13 
 12 

SiS 4 4 
 4 

Antal pågående placeringar EKB 151 148 
 150 

Familjehem 20 21 
 21 

Nätverkshem/släkting hem 69 64 
 67 

HVB 62 63 
 63 

SiS 0 0 
 0 

Totalt antal pågående placeringar 207 206  207 

Antal nya placeringar1 1 2  2 

Antal avslutade placeringar 2 0 3  2 

 1 Gäller ej omplaceringar i någon form, endast ny placering av unika barn. 

2  Gäller helt avslutade insatser (SoL/LVU på unika barn)    
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Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Kevin Lill (S), Omid Hassib 

(V); Ylva Olsson (SD), Ylva Särnmark (L), tjänstgörande ersättare Annette 

Rydell (S), samt ersättare Therese Åberg (M). 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll. 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2016-000012 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2016 

 

Sammanfattning  

Ekonom Anna Lindén redovisar tillsammans med verksamhetschef Göran 

Fridh ekonomisk uppföljning tom februari månad 2016.   

Prognosen visar på ett överskott om 1 237 tkr. Prognosen är lagd tidigt på 

året vilket kan innebära en felmarginal både uppåt och nedåt. Prognosen 

gällande ekonomiskt bistånd samt institutionsvård beräknas enligt en modell 

som fungerat tidigare år. 

Avvikelser 

Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på minskat behov av ekonomiskt 

bistånd. Minskade kostnader på personal beror på vakanser och 

rekryteringsproblem av personal. Kommunen har inte tagit emot något 

ensamkommande barn sedan 23 december 2015, minskad intäkt i prognosen 

för verksamhet 601 kan härledas till detta.  

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Kevin Lill (S), Malin 

Månsson (S), Martin Moberg (S) samt tjänstgörande ersättare Annette Rydell 

(S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/ 

anslagsförbrukning till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 51 Dnr 2016-000011 041 

Omdisponering av budget 

 

Sammanfattning  

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. En omdisponering/korrigering av 

konto 513 och 514 som blev fel i samband med internbudgetarbete ska 

genomföras. Förslaget redovisas för ledamöterna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna omdisponering av budget för 

Socialnämnden, enligt presenterad redovisning. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2016-000011 

Tidplan för ekonomiarbetet - Socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till tidplan för budgetarbetet, samt uppföljning av verksamhet och 

ekonomi för 2016 presenteras för ledamöterna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad plan för ekonomiarbetet 

2016. 

________________ 
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§ 53 Dnr 2016-000056 705 

Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i 
samband med budgetarbetet 2014 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

I samband med budgetarbetet 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta 

en tredje fältsekreterartjänst inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Inrättandet av tjänsten föregicks inte av utredning och förslag från 

Socialförvaltningens sida. 

 

2014 skrev förvaltningen en skrivelse till Socialnämnden för att lyfta den 

ansträngda personalsituationen på Råd och Stöd familj. Personalen upplevde 

sin arbetssituation inom det öppna arbetet med barn och deras familjer som 

mycket ansträngd. Förvaltningen genomförde en utredning som resulterade i 

ett antal alternativa förslag till Socialnämnden. 

 

Utredningen visade att det fanns en möjlighet att omvandla den nyinrättade 

tjänsten till en behandlartjänst. Antalet ärenden hade under de senaste åren 

sjunkit. 

 

Vidare har det visat sig att antalet placeringsdygn har minskat, vilket kan 

bero på att förvaltningen förstärkt öppenvården med en behandlartjänst. 

 

Viktigt i sammanhanget är dessutom att förvaltningen försäkrar sig om att 

man verkställer fattade beslut för att undvika rapportering av ej verkställda 

beslut. 

 

Under 2016 och till dags dato har ingen förändring skett varvid förvaltningen 

bedömer att bästa resursanvändandet tillgodoses genom att tjänsten förblir 

kvar inom öppenvården.  

Förslag till beslut 

Att lämna ovanstående redogörelse till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Kevin Lill (S), Martin Moberg (S) Ylva Olsson (SD), 
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tjänstgörande ersättare Annette Rydell (S), samt ersättarna Nicolas Westrup 

(SD) och Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar om följande tillägg i meningen tredje 

stycket enligt följande: Utredningen visade att det fanns en möjlighet att 

omvandla den nyinrättade tjänsten till en behandlartjänst i öppenvården. 

Antalet ärenden hade under de senaste åren sjunkit för fältsekreterarna.   

Malin Månsson (S) yrkar om följande tillägg i sista meningen: Avstämning 

angående behovet ska ske årligen.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning/redovisning, gällande 

utökning av antalet fältsekreterare i samband med budgetarbetet 2014, med 

ovanstående tilläggsyrkanden samt översända detsamma till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2016-000022 754 

Riktlinjer för vuxenenheten/försörjningsstöd 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Annika Ohlin föredrar ärendet. 

Ett förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd presenteras för ledamöterna. 

En genomgång av ändringar/tillägg som skett i dokumentet, som varit utsänt 

till ledamöterna, redovisas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kerstin Haraldsson (C), Birgitta 

Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Kevin Lill (S), 

Thomas Svensson (S), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD) tjänstgörande 

ersättare Annette Rydell (S), ersättare Therese Åberg (M), Nicolas Westrup 

(SD) samt Rolf Loberg (RP). 

Yrkanden 

Ylva Särnmark (L) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) att 

punkt 5:12 Hyresgästföreningen ska strykas.  

Tjänstgörande ersättare Annette Rydell (S) yrkar med instämmande av Malin 

Månsson (S) och Kevin Lill (S) att punkt 5:12, Hyresgästföreningen ska stå 

kvar i dokumentet.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller Ylva Särnmarks (L) yrkande.  

Omröstning begärs och ska verkställas, följande propositionsordning 

godkännes:  

Ja-röst för att punkt 5:12 Hyresgästföreningen ska vara kvar i dokumentet   

Nej-röst för att punkt 5:12 Hyresgästföreningen ska utgå ur dokumentet.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas sex (6) ja-röster, fem (5) 

nej-röster och två (2) ledamöter som avstår. Således bifalles yrkandet om att 

punkt 5:12, Hyresgästföreningen ska kvarstå i dokumentet.  

Namn: Ja Nej Avstår 

Åsa Evaldsson (M)  X  
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Birgitta Larsson (RP)   X 
Malin Månsson (S) X   
Birgitta Lagerlund (M)  X  
Kerstin Haraldsson (C)   X 
Ylva Särnmark (L)  X  
Thomas Svensson (S) X   
Kevin Lill (S) X   
Martin Moberg (S) X   
Omid Hassib (V) X   
Ylva Olsson (SD)  X  
Annette Rydell (S) X   
Linda Johansson (SD)  X  
    

Summa: 6 5 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till enhetschef Annika 

Ohlin för ett mycket bra arbete. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till, Riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd, enligt presenterat förslag.  

________________ 

Exp. 
Annika Ohlin, försörjningsenheten 
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§ 55 Dnr 2016-000060 701 

Tillsyn utifrån alkohollagen i Ronneby Kommun 2015 
samt alkoholtillsynsplan för 2016  

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet. 

 

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 redovisade dokumentet, som varit utskickat till ledamöterna, innehåller 

först en kort sammanställning av 2015 års alkoholhandläggning. Sedan följer 

ett förslag på tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2016. 

Tillsynsplanen är preliminär och kan komma att ändras, eftersom 

serveringsställen kan tillkomma eller falla bort under året.  

Förslag till beslut 

att Socialnämnden antar det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan för 2016 

och översänder detta till Länsstyrelsen.  

Deltar i debatten 

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

Hassib (V) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera 2015 års redovisning till dagens protokoll 

samt att anta förslaget på alkoholtillsynsplan för 2016 och översända 

densamma till Länsstyrelsen. 

________________ 

Exp. 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
Esti Besedes 
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§ 56 Dnr 2016-000061 706 

Höjning av taxor för ansökan om serveringstillstånd 
samt taxor för tillsyn  

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet.  

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 får Socialnämnden varje 

kalenderår besluta att höja de rörliga och de fasta taxorna för ansökan om 

serveringstillstånd samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen. 

Höjningen får göras med en procentsats motsvarande de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 

den 1 oktober föregående år.  

 

Konsumentprisindex för den aktuella perioden har varit -0,1 %. Förslaget är 

därför att taxor för ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn lämnas 

oförändrade, avseende år 2016.  

Förslag till beslut 

att Socialnämnden lämnar rörliga och fasta taxorna oförändrade, avseende 

ansökan om serveringstillstånd samt avseende avgifterna för tillsyn utifrån  

alkohollagen.  

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna rörliga och fasta taxorna oförändrade, 

avseende ansökan om serveringstillstånd samt avseende avgifterna för tillsyn 

utifrån  alkohollagen. 

________________ 

Exp. 
Esti Besedes 
Informationsenheten 
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§ 57 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – Beslut i ärendet om klagomål 

på socialtjänsten avseende kommunikation av handlingar till enskild. 

Ärendet är avslutat.    

 Lägesinformation om den omorganisation som pågår inom 

socialförvaltningen. Ledningsgruppen har arbetat fram ett förslag och 

referensgruppen har presenterat detta för personalgrupperna. Tre 

verksamheter ska bli två, Individ- och familjeomsorg och 

Funktionshinderstöd. Omorganisation har mottagits på positivt sätt 

från personalen. Ett förslag ska skrivas fram och presenteras för 

socialnämnden. 

 Det är fortfarande problematiskt att rekrytera personal, 

socialsekreterare, till förvaltningen. Ett förslag är att under en 

försöksperiod anställa en administrativ assistent för stöd i 

utredningsarbetet, tex boka besök, registrera, göra utskick mm. 

 När det gäller ensamkommande barn så har det inte kommit några 

sedan den 23 december 2016. De barn som bott på Ronneby Brunn 

och Davids Hill är flyttade till HVB hem.  

Deltar i debatten 

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

Särnmark (L) samt Ylva Olsson (SD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.   

________________ 
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§ 58 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter  

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) lämnar information om 

FINSAM och Cura Individutveckling.    

 

Malin Månsson (S) meddelar att FINSAM inte haft något sammanträde att 

redovisa från. 

Birgitta Lagerlund (M) redovisar att Cura Individutveckling startat fem nya 

HVB hem och två stödboenden i Blekinge. Ungdomarna börjar sitt boende i 

HVB hem för att därefter flytta ut till stödboende. Ett arbete med att starta ett 

konsulentstött familj/jourhem är påbörjat. Verksamhetschefen inom Cura 

Individutveckling ska sluta. Att senaste protokollet ej är justerat men 

kommer att redovisas i pärmen för delgivning när det är klart. 

Malin Månsson (S) redovisar att efter händelsen med en personal på ett HVB 

boende i Göteborg lett till att personalen ska ha ensamlarm och Securitas 

larm samt att det vid behov ska finnas en person utöver den ordinarie, 

nattetid.  

Att det på HVB boende upptäckts ett utbrott av aggressiv öppen TBC och att 

man arbetar med detta. 

Att Notavillan haft 13 ärende från Ronneby kommun. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att alla asylsökande erbjuds en 

hälsokontroll och att smittspårning sker vid misstanke om smitta och att 

vaccinationer genomförs.  

Rolf Loberg (SD) informerar att när det upptäckts smitta kan det dröja innan 

vaccinationer sker.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Kevin Lill 

(S), Omid Hassib (V) samt ersättare Rolf Loberg (RP). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. FINSAM – 

Verksamhetsplan med budget för 2016, samt ekonomisk plan för 2017 och 

2018. 

Tack från Folkhälsomyndigheten för besvarande av enkät inom ramen för 

Folkhälsomyndighetens uppdrag i regeringens strategi för genomförande av 

funktionshinderpolitiken 2011-2016. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-16, omedelbart justerat. 

Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-16.   

Protokollsutdrag:  

KF § 43/2016 – Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden, Ann Arleklo, (S).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 
2016-03-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL.  

Enhetschef Annika Ohlin redovisar det av socialnämnden beslutade ärendet 

under § 21/2016, delegationsärende i samband med enskild insats som 

överstiger 25 tkr 

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

Månsson (S), Ylva Olsson (SD), Ylva Särnmark (L), Birgitta Larsson (RP), 

Kevin Lill, (S), tjänstgörande ersättare Annette Rydell (S) samt ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att det av socialnämnden beslutade 

ärendet under § 21/2016, att redovisa delegationsärende i samband med 

enskild insats som överstiger 25 tkr endast ska redovisas om nämndens 

ledamöter anser att det finns behov.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att de delegationsärende som överstiger 25 tkr ska 

redovisas endast om nämndens ledamöter anser att det finns behov. 

Notera övriga delegationsbeslut till dagens protokoll. 

________________  

 
Exp. 
Annika Ohlin 
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§ 61 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser  

Inga kurs och konferensinbjudningar finns att notera. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärende  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påminner om att sammanträdet den 26 april 

2016 kommer att vara ett heldagssammanträde där förmiddagen kommer att 

ha fokus på målabetet och ordinarie sammanträde kommer att genomförs på 

eftermiddagen. Lokal meddelas i samband med utskick av kallelsen.   

Vidare från möte mellan fritid- och kultur och socialtjänsten där det bl a 

Bruket diskuterades, mer personal då det är högt tryck, ökade öppettider, se 

över säkerheten, medlemskort för att kunna identifiera vilka som är där även 

de från andra kommuner, bättre belysning även med rörelsedetektorer vid 

tex. trappor, öppet sommartid och på lov, studievägledare och Navigator 

center komma och informera om tex sommarjobb mm, inte bra ha idrottsinfo 

utan även om musik, kultur, dans, målning , teater mm. Det är viktigt att 

fältsekreterarna är med i dialogen angående fritidslokaler/verksamhet och för 

att skapa relationer och vara samtalspartners. 

 

Om ett möte mellan skola och socialtjänsten där Göran Fridh, Inger Hjort 

och Johanna Löfdahl fick i uppdrag att sammanställa en gemensam 

projektplan för socialförvaltningen - Komet – Slättagårdsskolan, om vilka 

resurser som behövs, tidsåtgång samt en kostnadsredovisning och redovisa 

den på nästa möte, för tillstyrkande. Ärendet kommer att tas upp på 

socialnämndens sammanträde i april 2016. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att kommundirektör Magnus 

Widen på chefsträffarna pratar integrationsfrågor. Rektor Johanna Månsson, 

Start Ronneby, har fått i uppdrag att anställa två personal som fått i uppdrag 

att kartlägga vad som finns och som behövs för att ungdomarna ska få en 

meningsfull fritid i Ronneby. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att ha 

”sommarskola”.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till dagens protokoll. 

________________ 


