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Eira Bring, verksamhetschef §§ 63 och 64 
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§ 63 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ledamot Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse ledamot Malin Månsson (S) att justera 

protokollet för dagens sammanträde, 2016-04-26. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 64 Dnr 2016-000041 700 

Målarbete  

Sammanfattning  

Kvalitétsutvecklare Sofia Wildros föredrar ärendet med hjälp av 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  

De mål som nämnden nu arbetar fram avser åren 2017/2018 och är tvååriga. 

Sofia poängterar att nämnden ska arbeta fram målen och att tjänstemännen 

sedan arbetar fram lämpliga indikatorer. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) delar in samtliga ledamöter och ersättare i 4 

olika grupper och tjänstemännen får i uppgift att gå runt i grupperna som 

stöd.  

Grupperna återsamlas och varje grupp presenterar sitt resultat för resterande 

ledamöter och ersättare. Minnesanteckningar skickas ut via e-post av 

nämndsekreteraren. 

Verksamhetschef Birgitta Ratcovich samlar ihop det material som 

grupparbetena har resulterat i. Tillsammans med de gamla målen för 

socialnämnden samt de nya förslagen från grupperna, sätter tjänstemännen 

ihop förslag till ett antal mål och indikatorer som kommer att redovisas på 

socialnämndens sammanträde 2016-05-24. På socialnämndens sammanträde 

2016-06-28 kommer beslut om målen för år 2017/2018 att tas. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden ska föra dagens 

måldiskussion till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föra dagens måldiskussion till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Förvaltningschef, Birgitta Ratcovich  
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§ 65 Dnr 2016-000012 042 

Ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning januari - 
mars 2016 

 

Sammanfattning  

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh. De går nogsamt 

igenom och redogör för budgeten på varje verksamhetsnivå. Möjlighet ges 

för nämndens ledamöter och ersättare att ställa frågor kring budgetens 

samtliga poster. 

I stora drag kan sägas att socialnämndens prognos visar på ett överskott med 

3 209 tkr. Negativ avvikelse intäkter på grund av lägre mottagande av EKB. 

Den positiva avvikelsen beror främst på minskade kostnader för ekonomiskt 

bistånd, minskade personalkostnader samt minskad kostnad för köp av 

verksamhet, vht 513. Det har också inkommit statliga bidrag i form av 

stimulansmedel som kommer att användas till vårdpersonalens utbildningar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Kevin Lill 

(S), Malin Månsson (S) och Ylva Olsson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att nämnden ska godkänna och notera 

redovisningen av den ekonomiska uppföljningen/anslagsförbrukningen, för 

perioden januari – mars, till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna och notera redovisningen av den 

ekonomiska uppföljningen/anslagsförbrukningen, för perioden januari – 

mars, till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten, Förvaltningschefen Birgitta Ratcovich 
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§ 66 Dnr 2016-000066 701 

Projektförslag - Forum för skola och socialtjänst 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

Sammanfattning  

Förslag till projekt inom social samverkan Slättagårdsskolan  

”Forum för dialog mellan skola och socialtjänst”, FSS, bildades i september 

2015 med nämndsordförande och chefstjänstemän från de båda 

förvaltningarna utbildnings- och socialförvaltningen. Syfte med gruppen är 

bland annat: 

Att samverka för att utveckla det förebyggande arbetet för att tidigt ge rätt 

stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

Att tidigt uppmärksamma barn och unga som har behov av samhällets 

insatser.  

Att effektivisera resursutnyttjandet genom att ta tillvara på varandras 

kunskaper och kompetenser. 

Bidra till en högre kvalitet mellan och i verksamheterna. 

Driva verksamhetsövergripande projekt gemensamt. 

 

Föreliggande projektidé är utarbetad i detta forum och tänkt att utgöra en 

modell för utvecklad samverkan mellan en F-6 skola, Slättagårdsskolan i 

Kallinge och socialtjänsten.  

För Socialnämndens verksamhet omfattar projektkostnaden totalt 345 tkr tkr 

fördelad över tre (3) kalenderår. 2016 äskas 65 tkr för ht, 2017 äskas 135 tkr 

för vt och ht samt för 2018 äskas 145 tkr för vt och utvärderingskostnader.  

Förslag till beslut 

Vi föreslår Socialnämnden att ställa sig bakom förslaget och begära 

projektmedel av kommunstyrelsen i Ronneby kommun.  

Underlag 

Projektplan – forum för skola och socialtjänst. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Ylva 

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

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslag till 

beslut. 
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Ledamot Ylva Olsson (SD) yrkar att kostnaden för projektet ska 

tas inom ramen för socialnämndens budget. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att paragrafen blir 

omedelbart justerad.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkat 

förslag till beslut och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på ledamot 

Ylva Olssons (SD) förslag och finner att nämnden avslår 

yrkandet. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på sitt yrkade 

förslag att paragrafen blir omedelbart justerad och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget och begära 

projektmedel av kommunstyrelsen för Projektförslag – Forum för skola och 

socialtjänst, Slättagårdsskolan. 

 

Ledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) reserverar sig mot 

ovanstående beslut.  

 

Socialnämnden beslutar att paragrafen är omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Göran Fridh, verksamhetschef 

Akten 
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§ 67 Dnr 2016-000069 701 

Skrivelse till Statens Institutionsstyrelse ang. behovet 
av ökat antal platser 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden i Ronneby vill uppmärksamma Statens Institutionsstyrelse på 

det kraftigt ökade behovet av platser för barn och ungdomar på s k § 12 hem. 

Socialnämnden i Ronneby har som en följd av det stora antalet ensam-

kommande barn mer än fördubblat antalet placeringar i familjehem eller 

HVB hem. Det kraftigt ökade behovet av vård leder även till ett ökat behov 

av platser på s.k. § 12 hem. 

Socialnämnden i Ronneby har under 2015 lagt märke till att platsbristen 

inom Statens Institutionsstyrelse gjort det svårare att hitta lämpliga platser 

och att det uppstått väntetider på upp till ett halvår för omflyttning inom SiS. 

Under 2016 har det vid ett tillfälle, under nio dagar, inte varit möjligt att 

placera en ungdom med stort behov av en plats på s.k. § 12 hem.   

Att det finns tillgång till platser inom Statens Institutionsstyrelse är av största 

vikt för att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag. För de ungdomar 

där Socialnämnden söker en plats på s.k. § 12 hem, har alla andra 

möjligheter övervägts. Vidare befarar Socialnämnden att behovet av platser 

inom Statens Institutionsstyrelse kommer att öka ytterligare både från 

Ronneby kommun och från övriga kommuner i landet som en följd av det 

stora antalet barn som placerades under hösten -15.  

Socialnämnden är medveten om de stora praktiska problemen med att snabbt 

utöka antalet platser inom Statens Institutionsstyrelse men vill understryka 

att en kraftig utbyggnad är nödvändig för att socialnämnden ska kunna ta 

ansvar för situationen för placerade barn och ungdomar.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående skrivelse och 

översända densamma till Statens Institutionsstyrelse.  

Yrkanden 

Ledamot Malin Månsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson ställer proposition på yrkat förslag och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna skrivelsen enligt förslag och att 

översända skrivelsen till Statens Institutionsstyrelse. 

________________ 

Exp: 

Statens Institutionsstyrelse 

Göran Fridh, verksamhetschef 

Akten 
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§ 68 Dnr 2016-000001 751 

Sekretess 
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§ 69 Dnr 4837  

Sekretess 
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§ 70 Dnr 2016-000003 700 

Redovisning av delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Socialsekreterare Malin Gustafsson redogör för fem delegationsbeslut. 

Enhetschef Emma Stahre redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Birgitta 

Larsson (RP), Ylva Olsson (SD) och Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden noterar 

redovisningen till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt 

att ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 71 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning – Barn- och familjeenheten 

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre lämnar följande redovisning av 

verksamhetsuppföljning för januari – mars 2016. 

Mått jan feb mars Totalt snitt/mån
Antal inkomna anmälningar/ansökningar 65 104 113 282 94

ej EKB 63 89 100 252 84

 EKB 2 15 13 30 10

Antal inledda utredningar 26 27 41 94 31

ej EKB 14 22 36 72 24

 EKB 12 5 5 22 7

Antal pågående utredningar 267 263 255 262

Ej EKB 117 114 125 119

 EKB 150 149 130 143

Mer än 4 mån, ej förlängd totalt 96 112 128 112

Ej EKB 35 33 29 32

EKB 61 79 99 80

Antal pågående placeringar ej EKB 56 58 55 56

Familjehem 34 34 35 34

Nätverkshem/släktinghem 7 7 7 7

HVB 11 13 11 12

SiS 4 4 2 3

Antal pågående placeringar  EKB 151 148 165 155

Familjehem 20 21 18 20

Nätverkshem/släktinghem 69 64 62 65

HVB 62 63 85 70

SiS 0 0 0 0

Totalt antal pågående placeringar 207 206 220 211

Antal nya placeringar1 1 2 17 7

Antal avslutade placeringar 2 0 3 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).  

Avvikelse avseende pågående placeringar kommer att redovisas ingående 

vid socialnämndens nästa sammanträde 2016-05-24.  

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar (2016-04-12) att notera redovisningen 

till dagens protokoll.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Ylva Olsson 

(SD) och ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson yrkar att socialnämnden noterar redovisningen 

till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Göran Fridh, verksamhetschef 

Emma Stahre, enhetschef 
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§ 72 Dnr 2016-000068 734 

Behov av personalbemanning dygnet runt på 
gruppbostaden Gustav Arnolds gata 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet. 

 

För närvarande finns det ingen nattbemanning i gruppbostaden 

mellan 22.00 och 07.00. Idag har de boende trygghetslarm som är 

kopplade till nattpatrullen, som de kan nå nattetid. Det finns också ett 

brandlarm som nattetid kopplas till nattpatrullen. 

 

Hyresgästerna på Gustav Arnolds gata har bott i gruppbostaden i 

många år och har under dessa år förändrats i sin 

diagnos/ sjukdomsbild. Flera av de boende har, under senare tid, 

blivit sämre och är mer oroliga. Flera anhöriga/företrädare har 

inkommit med synpunkter på att nattbemanning är önskvärt, då de 

upplever att de boende påvisar en oro och en otrygghetskänsla då 

bostaden är obemannad nattetid. 

 

Sjuksköterskan i hälso- och sjukvårdsteamet har också påpekat att 

flera av de boende är i behov av tillgång till personal även 

nattetid.  

Bedömning 

Det finns ett behov av nattbemanning på Gustav Arnolds gata då 

förutsättningarna har förändrats och läget är annorlunda idag. Att 

det finns tillgänglig personal även nattetid bidrar till en ökad 

upplevd trygghet för de boende och de anhöriga. Det innebär 

också att nattpatrullen kan kopplas bort då ordinarie personal 

finns på plats, som känner de boende och deras behov väl. 

Dessutom blir brandskyddet säkrare då personal finns på plats 

även nattetid.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att införa journatt enligt bilaga J på 

Gustav Arnolds gata genom att tillsätta en tjänst på 80 %. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Ylva 

Olsson (SD) och Kevin Lill (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att ”denna förändring ryms inom befintlig budgetram”.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkandet och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa journatt enligt bilaga J på Gustav Arnolds 

gata genom att tillsätta en tjänst på 80 %. Denna förändring ryms inom 

befintlig budgetram. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Jörgen Nilsson, verksamhetschef 

Therese Fast, enhetschef 
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§ 73 Dnr 2016-000067 709 

Antagande av förfrågningsunderlag - arbetskläder till 
personal i delar av socialförvaltningens verksamhet 

 

Sammanfattning  

Ärendet föredras av enhetschef Karin Kjellgren och verksamhetschef Jörgen 

Nilsson. 

 

Enligt en ny föreskrift ”SOSFS 2015:10” ”Basal hygien i vård och 

omsorg” som började gälla från och med 1 januari 2016 ska 

verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen tillämpa dessa 

föreskrifter i verksamhet som omfattas av lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Föreskrifterna ska 

tillämpas vid genomförande av insatsen bostad med särskild 

service enligt 9§ 8 eller 9 LSS. 

 

Det vill säga, att alla som har en fysisk/nära kontakt med en 

brukare i sitt dagliga omvårdnadsarbete ska beaktas att 

tillhandahålla arbetskläder enligt hygienföreskrifterna.  

Bedömning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från 

Socialförvaltningen och Äldreomsorgen har haft i uppdrag att ta 

fram underlag för en kravspecifikation vad gäller val av kläder, 

logistik för lämnande av smutsiga kläder och leverans av rena 

kläder, förvaring etc. Vi eftersträvar ett helhetskoncept som kan 

erbjuda alla delarna. Gruppen ska även se över att det finns 

omklädningsmöjligheter och klädskåp för alla enheter. 

Kravspecifikationen är underlag för anbudsförfrågan till 

intressenter av tillhandahållande av arbetskläder. 

Tidsplanen för införandet av arbetskläder är senhösten 2016 eller 

början av 2017 beroende på upphandlingsprocessen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att följa föreskriften SOSFS 2015: 10 

och besluta om upphandling av arbetskläder enligt framtagen 

kravspecifikation.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Malin 

Månsson (S), Ylva Olsson (SD), Birgitta Lagerlund (M), Magnus Stridh 

(SD), Kevin Lill (S) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Yrkande 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med ett 

tillägg i kravspecificeringen där det tydligt framgår att Ronneby kommun 

ställer krav på ISO-certifiering enligt ISO 9001 (standard för kvalitet) och 

ISO 14001 (miljöledningssystem) vid upphandlingen. 

Yrkande 2 

Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att tillägg ska göras i kravspecifikationen 

avseende att hijab/huvudduk ska finnas att tillgå som arbetskläder i enlighet 

med föreskrifterna för basal hygien. 

Yrkande 3 

Ledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) yrkar att 

hijab/huvudduk inte ska ingå i arbetskläder på grund av krav på basal hygien 

då hijab/huvudduk inte är något arbetsplagg. 

Yrkande 4 

Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att tillägg ska göras i kravspecifikationen 

avseende att mammakläder (för gravida) ska finnas att tillgå som 

arbetskläder i enlighet med föreskrifterna för basal hygien. 

Yrkande 5 

Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att det ska finnas logotyp för Ronneby 

kommun på samtliga arbetskläder. 

Yrkande 6 

Ledamot Ylva Olsson (SD) yrkar att arbetskläderna ska vara Ronneby 

kommuns färger (blått och grönt i enlighet med den grafiska profilen). 

Yrkande 7 

Ledamot Birgitta Lagerlund (M) yrkar att varje verksamhet själva ska få 

välja färg på kläderna.  
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Propositionsordning 

Proposition 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på sitt eget yrkande 

nummer 1 och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Proposition 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer ledamot Malin Månsson (S) yrkande 

nummer 2 och ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) 

yrkande nummer 3 mot varandra och votering genomförs.  

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för yrkande nummer 2, att hijab/huvudduk ska finnas med som 

arbetskläder i kravspecifikationen för upphandlingen. 

NEJ – röst för yrkande nummer 3, att hijab/huvudduk inte ska vara ett 

arbetsplagg och ingå i kravspecifikationen för upphandlingen. 

Proposition 3 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på ledamot Malin 

Månsson (S) yrkande nummer 4 och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Proposition 4 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på ledamot Malin 

Månsson (S) yrkande nummer 5 och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Proposition 5 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer ledamot Ylva Olsson (SD) yrkande 

nummer 6 och ledamot Birgitta Lagerlund (M) yrkande nummer 7 mot 

varandra och votering genomförs.  

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för yrkande nummer 7, att varje verksamhet själva ska få välja färg 

på kläderna. 

NEJ – röst för yrkande nummer 6, att arbetskläderna ska vara Ronneby 

kommuns färger (blått och grönt i enlighet med den grafiska profilen).  
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Omröstningsresultat för proposition nummer 2  

Med 9 ja-röster för yrkande nummer 2 och 4 nej-röster för yrkande nummer 

3 beslutar socialnämnden att bifalla yrkande nummer 2, att hijab/huvudduk 

ska finnas med som arbetskläder i kravspecifikationen för upphandlingen. 

Ledam./tjänstg. ers. Parti Ja-röst Nej-röst 

Åsa Evaldsson  M X 

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 

Nils Nilsson  S X 

Annette Rydell S X 

Ylva Olsson   SD  X 

Magnus Stridh SD  X 

_____________________________________________________ 

   9 4 

 

Omröstningsresultat för proposition nummer 5 

Med 11 ja-röster för yrkande nummer 7 och 2 nej-röster för yrkande nummer 

6 beslutar socialnämnden att bifalla yrkande nummer 7, att varje verksamhet 

själva ska få välja färg på kläderna. 

Ledam./tjänstg. ers. Parti Ja-röst Nej-röst 

Åsa Evaldsson  M X 

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 

Nils Nilsson  S X 

Annette Rydell S X 

Ylva Olsson   SD  X 

Magnus Stridh SD  X 

_____________________________________________________ 
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Underlag 

Kravspecifikation. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att följa föreskriften SOSFS 2015: 10 

och besluta om upphandling av arbetskläder enligt framtagen 

kravspecifikation med följande tillägg: 

 Varje verksamhet ska själva få välja färg på kläderna. 

 Hijab/huvudduk ska finnas med som arbetskläder i 

kravspecifikationen för upphandlingen. 

 Det ska finnas logotyp för Ronneby kommun på samtliga 

arbetskläder. 

 Mammakläder (för gravida) ska finnas att tillgå som arbetskläder i 

enlighet med föreskrifterna för basal hygien. 

 Det ska tydligt framgå i kravspecifikationen att Ronneby kommun 

ställer krav på ISO-certifiering enligt ISO 9001 (standard för kvalitet) 

och ISO 14001 (miljöledningssystem) vid upphandlingen. 

 

Reservationer 
Ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) lämnar skriftlig 

reservation mot tilläggsbeslutet i punkt 2 enligt följande:  

Sverigedemokraterna lämnar reservation mot att Hijab/huvudduk ska ingå i 

arbetskläder på grund av krav på basal hygien. Hijab/huvudduk är inget 

arbetsplagg. 

 

________________ 

Exp: 

Akten 

Jörgen Nilsson, verksamhetschef 
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§ 74 Dnr 2015-000145 706 

Återremiss- Fråga angående prissättning för lunch mm 
avseende deltagare i daglig sysselsättning 

 

Sammanfattning  

Fråga angående habiliteringsersättning avseende deltagare i daglig 

sysselsättning. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för 

redovisning av hur mycket intäkter den enskilde får ha utan att det påverkar 

aktivitetsersättning etc. Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen i 

juni månad.  

Bedömning 

Habiliteringsersättning är ingen lön. De flesta av deltagarna i daglig 

verksamhet är beviljade aktivitets- eller sjukersättning vilket är deras 

huvudsakliga inkomst. Habiliteringsersättningens främsta syfte är att 

stimulera och motivera deltagarna att medverka i den dagliga 

sysselsättningen. Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett 

ekonomiskt tillskott för en grupp med begränsad ekonomi. 

 

Habiliteringsersättning som kommuner utbetalar till personer med 

funktionshinder för deltagande i s k Daglig verksamhet är skattefri.   

1) Referens: Skatteverkets rättsliga vägledning – Skattemässig 

behandling av Habiliteringsersättning.  

Dnr: 13056641-05/111.  

Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunstyrelsen att som beräkningsmodell utgå från 

prisbasbeloppet (2015 = 44.500kr). Detta medför en automatisk årlig 

avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-05. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att som 

beräkningsmodell utgå från prisbasbeloppet (2015 = 44.500kr). Detta medför 

en automatisk årlig avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir 

timersättningen 7:50 kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Jörgen Nilsson, verksamhetschef 
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§ 75 Dnr 2016-000062 006 

Begäran om remissyttrande - Motion från Sune 
Håkansson (RP) angående personalföreträdarnas 
närvaro- och yttranderätt 

 

Sammanfattning  

 Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en 

motion, för yttrande, från Sune Håkansson (RP) gällande 

personalföreträdarnas närvaro- och yttranderätt. 

 Motionären föreslår  

 att kommunstyrelsen utvärderar vilka för- och nackdelar 

personalföreträdarnas närvaro- och yttranderätt har haft samt 

 att kommunstyrelsen överväger att skapa samma regler i samtliga 

nämnder, innebärande antingen att ingen nämnd, alternativt alla 

nämnder, har närvaro- och yttranderätt för personalföreträdarna samt 

 att kommunstyrelsen vid behov överlägger med de fackliga 

organisationerna om hur personalföreträdarna skall utses.  

Bedömning 

Socialnämndens verksamhetsområde rör till stor del enskilda/individärende 

som omfattas av den starkaste sekretessen i lagstiftningen. Socialnämnden 

anser att representation av personalföreträdare vid behandling av nämnd inte 

är till gagn för någondera av parterna. 

I ärenden av allmän karaktär finns inget som hindrar att personalföreträdare 

närvarar.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att med ovanstående yttrande överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Kevin Lill (S). 

Yrkanden 

Ledamot Kevin Lill (S) yrkar bifall till förslag till beslut med en ändring av 

yttrandet/bedömningen i sista meningen. Yttrandet blir då följande: 
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Socialnämndens verksamhetsområde rör till stor del enskilda/individärenden 

som omfattas av den starkaste sekretessen i lagstiftningen. Socialnämnden 

bedömer att representation av personalföreträdare vid ovanstående ärenden 

inte är lämplig enligt 7 kap. § 10 Kommunallagen punkt 1. 

I ärenden av allmän karaktär finns inget som hindrar att personalföreträdare 

närvarar.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkat förslag och finner 

att nämnden bifaller detsamma.  

Underlag 

Motion – begäran om remissyttrande - inkommen till Socialnämnden     

2016-03-23. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att med följande yttrande överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för ställningstagande: 

Socialnämndens verksamhetsområde rör till stor del enskilda/individärenden 

som omfattas av den starkaste sekretessen i lagstiftningen. Socialnämnden 

bedömer att representation av personalföreträdare vid ovanstående ärenden 

inte är lämplig enligt 7 kap. § 10 Kommunallagen, punkt 1. 

I ärenden av allmän karaktär finns inget som hindrar att personalföreträdare 

närvarar. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 2016-000064 752 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, samt ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänsten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, första 

kvartalet 2016 redovisas för ledamöterna.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Inspektionen för vård och omsorg (expedierat) 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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§ 77 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 En ny alkoholhandläggare, Amelie Hultman, är rekryterad. Hon 

börjar 2016-07-01. Tjänsten som alkoholhandläggare kommer 

därmed att vara vakant under juni månad. Krögare har blivit 

informerade om ovanstående och att de måste lämna in ansökan om 

alkoholtillstånd i mycket god tid inför sommaren. 

 Tre ensamkommande barn har kommit till Ronneby sedan 

föregående sammanträde. Det är tre syskon. 

 Parkdala servicebostad har öppnat. Socialnämnden vill gärna komma 

på studiebesök och förvaltningschef Birgitta Ratcovich ska 

undersöka i vilken form det är möjligt att genomföra. 

 Socialförvaltningen är fortsatt hårt pressad när det gäller rekrytering 

av personal, framförallt på utredningsenheten där det är två vakanser. 

En administratör ska anställas för avlastning. Till viss del löser 

konsulter personalbristen för närvarande. Socialförvaltningen har tätt 

samarbete med personalenheten avseende rekrytering där man nu 

provar nya vägar såsom exempelvis radio, facebook, mässor etc. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 
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§ 78 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter  

 

Sammanfattning  

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) föredrar ärendet tillsammans. 

Birgitta och Malin är valda av kommunfullmäktige att företräda 

socialnämnden i Ronneby kommun vid sammankomster med Finsam och 

Cura. 

 

Finsam  

Finsam är namnet på samverkan mellan Blekinge läns fem kommuner, 

Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen. Det primära målet 

är att få ut de som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete, utbildning eller 

att närma sig arbetsmarknaden. Detta genomförs genom projekt ute i de olika 

kommunerna. 

Protokoll från Finsam ska framöver skickas till nämndsekreteraren som i sin 

tur sätter in detta i delgivningspärmen som går runt på sammanträdena. 

Finsams hemsida har nu uppdaterats. 

 

Cura individutveckling  

Cura är ett kommunförbund mellan Blekinge läns kommuner. Det kallades 

tidigare vårdförbundet. När den enskilda kommunen är liten och när det 

finns samordningsfördelar, kan kommunerna lämna ansvaret till Cura. Curas 

förbundschef, Ann-Sofie Ström, kommer att arbeta kvar, vilket har fått en 

positiv respons. En organisationsförändring kommer att göras framöver då 

Cura har växt i antalet verksamheter.  

Ronneby kommun har aktualiserat behovet av samarbete/samgående vid 

familjerättsarbete. I små kommuner är det stor risk att jävsituationer uppstår 

och om kommunerna samverkar, kan denna situation lätt lösas. Ronneby, 

Sölvesborg, Karlshamn och Olofström är positiva till ett sådant samarbete. 

Karlskrona avstår från att delta. 

Företrädesvis ska även Curas protokoll framöver skickas till 

nämndsekreteraren som i sin tur sätter in protokollet i delgivningspärmen 

som går runt på socialnämndens sammanträden. 

Vecka 18 är nästa möte med Cura. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 79 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen med delegationsärenden cirkulerar under mötet. 

Redovisning av delegationsärenden.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 80 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm  

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerar under mötet och 

innehåller: 

1. Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2016-04-12. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

servicebostad till vissa funktionshindrade samt äskande av medel till 

installation av sprinklersystem och automatiskt brandlarm. 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

Socialnämndens anhållan om medel till en 

försörjningsstödshandläggartjänst. 

4. Myndigheten för delaktighet – information om förskrivning av 

service- och signalhundar. 

5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-04-05 gällande fråga 

angående prissättning för lunch mm avseende deltagare i daglig 

sysselsättning. 

6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-04-05 avseende 

uppföljning av internkontrollplan 2015. 

7. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2016-04-14 

avseende vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016. 

8. Protokoll från Cura Individutveckling – direktionen 2016-02-24. 

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

fyllnadsval efter ledamot i socialnämnden. 

10. E-post angående marschen för funktionshindrades mänskliga 

rättigheter. 

11. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

skattesats år 2016. 

12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

budget 2016-2017 plan 2018-2019. 

13. Resultat av beräkningar avseende en utjämning av LSS-kostnader 

mellan kommuner för utjämningsåret 2016 från SCB. 

14. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende 

förslag till insatser statliga integrationsmedel. 
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15. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31 avseende ny 

styrmodell inför 2017. 

.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärendena mm till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 81 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & konferenser  

 

Inbjudan till utbildning avseende ”Ny förvaltningslag – dagens 

förvaltningslag, regeringens förslag till ny lag” från Region Kronoberg. 

Socialnämnden kommer att diskutera ny förvaltningslag med 

kommunjuristen Anna-Clara Eriksson när en sådan är beslutad. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen om kurser och konferenser 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 82 Dnr 2016-000002 700 

Övriga ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar ersättare Anna-Karin Wallgren (S) 

välkommen till socialnämnden och hälsar Nils Nilsson (S) välkommen som 

ledamot i socialnämnden. 

Vid beslut i kommunfullmäktige 2016-03-31 utsågs Nils Nilsson (S) till ny 

ledamot i socialnämnden och Anna-Karin Wallgren (S) till ny ersättare i 

socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 83 Dnr 2016-000038 001 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Ann Arleklo (S), efter begäran 

hos kommunfullmäktige, har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 

socialnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat, 2016-03-31, att utse Nils 

Nilsson (S) till ny ledamot i socialnämnden samt att utse Anna-Karin 

Wallgren (S) till ny ersättare i socialnämnden. Ny ersättare för 

socialnämndens arbetsutskott behöver nu utses av socialnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamöterna Malin 

Månsson (S) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ledamot Malin Månsson (S) föreslår/yrkar att Martin Moberg (S) blir ny 

ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört 

förslag/yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse Martin Moberg (S) som ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott. 

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

 

 


