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§ 147 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 148 Dnr 2016-000018 011 

Information om ny översiktsplan  

 

Planarkitekt Kristina Eklund föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen driver arbetet med att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten 

och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i 

framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035.  

Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som finns för 

kommunen. Tre framtidsbilder har arbetats fram för temaområdena Boende 

& Livsmiljö, Näringsliv & Sysselsättning och Kommunikationer & 

Infrastruktur. Framtidsbilderna är resultatet av politiska ställningstaganden 

och synpunkter från medborgardialogen som genomfördes under 

hösten/vinter 2015.  

Mer information kring medborgardialogen och framtidsbilder finns på 

kommunens hemsida www.ronneby.se/oversiktsplan. Framtidsbilderna är 

godkända av styrgruppen för översiktsplanen och en grund till 

planeringsstrategier för mark och vattenanvändningen.  

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från kommunens 

förvaltningar och bolag tagit fram underlag och arbetat med strategier för 

den framtida mark och vattenanvändningen. Under hösten 2016 pågår arbetet 

med att omsätta detta till geografiska förslag och utvecklingsinriktningar 

samt konsekvensbeskriva förslagen. Vid årsskiftet 2016/2017 planeras att ett 

förslag till översiktsplanen ska vara färdigt att skickas ut på samråd. Under 

samrådstiden finns möjlighet för samtliga som bor och verkar i kommunen 

att lämna synpunkter på förslaget. Därefter görs en samrådsredogörelse av 

inkomna synpunkter och förslaget revideras och färdigställs innan det ställs 

ut på nytt. Efter utställningen kan översiktsplanen antas av 

kommunfullmäktige. Detta beräknas ske under slutet av 2017.  

Bedömning 

I samband med framtagandet av samrådsförslaget ska diskussioner ske med 

nämnderna. Det är viktigt för att skapa en heltäckande bild av utvecklingen 

samt en samsyn kring ställningstagande och förslag.  

http://www.ronneby.se/oversiktsplan
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Deltar i debatten 

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

(S), Ylva Särnmark (L), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD) samt ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

 

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

informationen.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2016-000119 700 

KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 

 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson redovisar Kommunerna Kvalitet I 

korthet.  

Sammanfattning  

En Power Point presentation visades för nämndens ledamöter gällande 

Ronnebys resultat i KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet), både historiskt 

och jämförande med andra kommuner för socialförvaltningen. 

 

KKIK har funnits ilandet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i 

i samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några 

kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK 

innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av 

kommunens verksamheter. 

 

Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av 

genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt 

och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren. 

 

Den l februari 2016 bjöd Ronneby in en föreläsare från SKL med 

expertkunskaper inom resultatstyrning och KKIK. Ca 35 ledande politiker 

och ledande tjänstemän deltog under dagen. Ett syfte med dagen var att 

sprida kunskap kring KKIK, hur måtten kan användas (t ex i 

resultatstyrningen) och inspirera till förbättringsarbete i kommunen. 

SKL gav 2014 ut en publikation med titeln "Hur gör vi det bättre - 

framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunernas Kvalitet i 

Korthet”. Skriften ger inspiration och tankar kring hur kommunerna kan 

arbeta med förbättringsarbete. 

 

Det är viktigt att ta ställning kring vad kommunen ska fokusera på och vad 

man vill uppnå. Vad är viktigt för oss? Att förbättra vissa mätetal räcker med 

en arbetsinsats t ex tillgänglighet via e-post och telefoni. Andra mätetal 

kräver omprioriteringar i verksamheten och/eller ökade resurser t ex antal 

barn per personal i kommunens förskolor. Till sist finns det mätetal där även 

andra aktörer eller händelser i samhället påverkar t ex hur trygga 

kommunens invånare känner sig. 
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Kommunfullmäktige har under § 292/2016 beslutat att uppdra åt nämnderna 

att utvärdera resultatet och rapportera eventuella åtgärder och av nämnden 

eventuellt vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i 

december 2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Särnmark 

(L), Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD). 

 

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

informationen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef Birgitta Ratcovich att 

kommentera de röda sifforna gällande socialförvaltningen samt att redovisa 

dessa på nästa sammanträde.  

Att en redovisning gällande LSS-grupp och serviceboende, för alla Blekinge 

kommunerna, ska ske på nästa sammanträde. 

I övrigt notera redovisning till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 150 Dnr 2016-000012 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande redovisning 

tillsammans med verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson. 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar på ett överskott med ca 9 000 tkr. 

 

Positiv avvikelse är Institutionsvård barn som ger ett överskott med 8 600 tkr 

pga färre och kortare placeringar. Medvetet arbete med öppenvårdsinsatser. 

Ekonomiskt bistånd ger ett överskott med 3 800 tkr. Riktade 

arbetsmarknadsinsatser från kommunen påverkar. Inga vakanser på 

handläggarsidan har gett mer aktivt arbete att hitta annan försörjning. 

Personalkostnader lägre än budgeterat med ca 2 000 tkr exkl handläggare för 

ensamkommande barn, samt konsultköp/bemanning inom barnavården. 

Största delen av överskottet är i sysselsättningen ca 1 500 tkr pga vakanser. 

Negativ avvikelse - Köp verksamhet inom vht 513 underskott med 4 500 tkr 

avser nya placeringar av unga personer med LSS-beslut. Personerna har 

omfattande behov. Intäkter från Migrationsverket lägre med 2 000 tkr pga. 

att det ej skett placeringar där socialförvaltningen kan återsöka medel.  

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Kevin Lill (S), Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V) och 

Ylva Olsson (SD). 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påtalar att det är mycket positivt att 

socialnämnden gör ett prognostiserat överskott om ca 9 miljoner kronor, 

samt att nämnden diskuterar budgeten totalt och ner på varje verksamhet.  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att på nästkommande kommun-

fullmäktige 2016-10-27, finns att läsa i Ernest & Young:s revisionsrapport 

efter tertial II att deras rekommendation är att fordran till Migrationsverket 

skall baseras på faktiskt ansökningsbelopp. Socialnämnden har tidigare tagit 

upp 90 % av ansökningsbeloppet. Utbildningsnämnden har ej tagit upp 

fordran från Migrationsverket.     

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

och ekonom Anna Lindén ges i uppdrag avvakta beslutet från 
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kommunfullmäktige gällande ansökning till Migrationsverket samt 

undersöka hur mycket av fordran som skall tas upp framöver.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich och ekonom Anna Lindén att avvakta beslutet från 

kommunfullmäktige gällande ansökning till Migrationsverket samt 

undersöka hur mycket av fordran som skall tas upp. 

I övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Ekonom Anna Lindén 
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§ 151 Dnr 5973  

Förslag till redovisning av ekonomisk månads-
uppföljning 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Under § 134/2016 beslutade socialnämnden att uppdra till 

socialförvaltningen att till nästa möte redovisa olika förslag på hur 

redovisningen kan se ut och att nämnden då beslutar om vilken modell som 

ska användas i fortsättningen.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) att förslag nr ett blir det som prövas under resten av 2016 och 

att ett slutligt beslut i ärendet tas på socialnämndens sammanträde i 

december.  

Att det läggs undergrupper och överskrifter, tex gruppbostäder med följande 

undergrupper, personalkostnad, hyra, drift etc.  

Att förvaltningschefen får i uppdrag att kommentera både positivt och 

negativt utfall i texten varje månad,    

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslag nummer ett, som redovisningen av 

den ekonomiska uppföljningen, resten av året och att slutligt beslut i ärendet 

tas på socialnämndens sammanträde i december 2016. 

Att lägga undergrupper och överskrifter, tex gruppbostäder, med följande 

undergrupper, personalkostnad, hyra, drift etc.  
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Att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att kommentera både 

positivt och negativt utfall i texten varje månad.  

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Ekonom Anna Lindén 
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§ 152 Dnr 2016-000133 709 

Sociala Samfonden - Förslag till fördelning av medel 
2016. 

 

Socialsekreteraren Helen Åman och Nina Stenmark 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. 

 

Annonsering har skett på kommunens hemsida, socialförvaltningen väntrum, 

Stadshusets foajé, bibliotek, i dagspress och på vårdcentraler. Information 

har varit på flera språk. 

 

Totalt har 23 ansökningar inkommit till 2016 års sociala samfond. Åtta av 

ansökningarna beviljas och femton avslås. Av beviljade ansökningar har sju 

hushåll barn, sammanlagt beviljas femton barn fondmedel. Av avslagna 

ansökningar har åtta hushåll barn. 

 

Av de ansökningar som avslagits fick tre fondmedel år 2015, dessa avslås 

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

Två ansökningar var från hushåll med inkomster över normen för 

försörjningsstöd, ett hushåll hade inkomster ca 5 000 kr över 

norm och ett hushåll hade inkomster ca l 700 kr över norm. Sex ansökningar 

avslås då de ansöker om sådant som de kan beviljas försörjningsstöd till. 

 

De som beviljats fondmedel har försörjningsstöd eller inkomster i storlek 

med försörjningsstöd. De hushåll utan barn som beviljats erhåller förslagsvis 

l 000 kr/hushåll. Förslagsvis ska varje barn erhålla l 360 kr. De som beviljats 

fondmedel har sökt till bland annat julklappar, julpynt, födelsedagspresenter, 

fritidsaktiviteter, cykel, datortillbehör samt resa. 

 

Årets ansökningar kom främst från barnfamiljer. Femton av 23 ansökningar 

kom från barnfamiljer. Hushållen utan barn består av ensamstående 

låginkomsttagare samt ett sambopar.     
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Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Kevin Lill (S), Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V), Martin 

Moberg (S) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat förslag.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna fördelning av medel från Sociala 

samfonden samt notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Socialsekreterare Helen Åman 
Socialsekreterare Nina Stenmark 
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§ 153 Dnr 2016-000003 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

Socialsekreterare Åsa Karlsson redogör för fem delegationsbeslut.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Ylva 

Särnmark (L), Martin Moberg (S), Malin Månsson (S), Kevin Lill (S), Ylva 

Olsson (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till dagens protokoll samt att 

ärende är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 154 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och 
familjeenheten 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning, barn- och familjeenheten och EKB t o m september 

2016.  

 

Antal inkomna anmälningar har ökat. Det har kommit in 31 från 

förskoleverksamheten, 25 från polisen, 17 psykiatrin/sjukvården, 14 

anonyma anmälningar, 15 från den egna verksamheten samt ett antal från 

övriga myndigheter. Våldsärendena har ökat, både de som varit utsatta för 

och de som bevittnat våld, vilket är oroande.   

Antalet pågående utredningar mer än fyra månader har inte minskat något 

nämnvärt, detta på grund av personalsituationen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Martin Moberg (S), Magnus Stridh (SD) 

Ylva Olsson (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 155 Dnr 2016-000001 751 

Individärende/Sekretess  

 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 
2016-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2016-000129 133 

Redovisning - EKB-barn som fyller 18 år 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsamman med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Socialnämnden gav vid sammanträde 2016-09-26 socialförvaltningen i 

uppdrag att ge en skriftlig redovisning av Socialförvaltningens handläggning 

av ärende avseende ensamkommande barn som fyller 18 år samt 

handläggningen av personer som inte får ersättning från Migrationsverket 

efter avvisningsbeslut. Redovisningen ska innefatta en beskrivning av 

Ronnebys rutiner för ensamkommande barn jämfört med andra kommuner i 

Blekinge samt en uppskattning av kostnaden för att låta asylsökande 18 

åringar bo kvar i HVB-hem under resterande skoltid.  

 

Handläggning av ensamkommande barn 

Socialförvaltningen handlägger ensamkommande barn under 18 år på samma 

sätt som övriga barn. Barnen placeras efter en individuell bedömning 

antingen i HVB-hem, stödboende eller familjehem. Personer över 18 år med 

PUT slussas efter en individuell bedömning av stöd och vårdbehov till ett 

eget boende. Asylsökande som fyller 18 år hänvisas efter en individuell 

bedömning till Migrationsverkets boende. 

 

I nuläget är 154 ensamkommande barn placerade av Ronneby Antalet 

ensamkommande barn förändras kraftigt under 2017. Vid utgången av 2017 

kommer antalet ensamkommande barn placerade av Ronneby att vara ca 90 

st. Om Ronneby socialförvaltning ändrar handläggningen så att asylsökande 

över 18 år i normalfallet är fortsatt placerade fram tills det finns ett laga 

kraftvunnet avvisningsbeslut kommer ytterligare ca 10-15 personer vara 

placerade under i genomsnitt ca 6 månader. Övriga kommuner i samverkan 

med Cura; Sölvesborg, Karlshamn och Olofström hanterar ensamkommande 

barns placeringar på ett liknade sätt som Ronneby 

 

Handläggning av personer som inte får ersättning och boende från 

Migrationsverket 

Sedan den 1 juni 2016 kan Migrationsverket för vissa grupper av 

asylsökande fatta beslut om att de inte längre har rätt till ersättning eller 

boende på Migrationsverkets asylboende enligt LMA (Lag om Mottagande 

av Asylsökande). Socialnämndens ansvar för den här gruppen är mycket 
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oklart. Socialförvaltningen i Ronneby gör bedömningen att flyktingar som 

förlorat rätten till boende och ersättning enligt LMA i normalfallet inte är 

berättigade till ekonomiskt bistånd eller annat bistånd. Personer som förlorat 

rätten till boende och ersättning enligt LMA kan efter en individuell 

nödprövning beviljas akut hjälp.      

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Kevin Lill (S), Ylva Särnmark (L) Omid Hassib (V), Ylva 

Olsson (SD) och Magnus Stridh (S)D. 

Yrkanden 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar, med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) och Magnus Stridh (SD), att socialnämnden inte ändrar 

nuvarande handläggning för barn över 18 år. Socialnämnden har som 

uppdrag att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera verksamheten samt 

att vara restriktiva avseende styrbara kostnader. 

Kevin Lill (S) yrkar om följande tillägg, att beslutet ska gälla både 

avvisningsbeslut och beslut om PUT, permanent uppehållstillstånd.  

Yrkanden 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att personer som förlorat rätten till 

boende och ersättning enligt LMA ska kunna, efter en individuell 

nödprövning, beviljas akut hjälp.  

Yrkanden 3 

Malin Månsson (S) yrkar följande, då hon fortfarande saknar svar på sin 

fråga från föregående sammanträde: 

Hur hanterar socialförvaltningen de asylsökande EKB som fått avslag på sin 

ansökan och flyttats upp i ålder av Migrationsverket?  

Hur gör övriga kommuner i länet? 

Att det till ärendet bifogas förvaltningsrättsdom från Göteborg.  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att både förvaltningsrättsdomen samt 

dom från kammarrätten sänds ut till ledamöterna.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Åsa Evaldsson ställer proposition på framfört yrkande från Åsa 

Evaldsson (M) m fl och Kevin Lills (S) tillägg och finner att socialnämnden 

bifaller detsamma.    
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Propositionsordning 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

gällande ersättning enligt nödprövning och finner att socialnämnden bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på Malin Månssons (S) 

yrkande, med ordförande Åsa Evaldssons (M) tillägg om att både 

förvaltningsrättsdomen samt dom från kammarrätten sänds ut, och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll med följande 

tillägg. 

- Att socialnämnden inte ändrar nuvarande handläggning för barn över 

18 år, detta gäller både avvisningsbeslut och vid beslut om PUT, 

permanent uppehållstillstånd. Socialnämnden har som uppdrag att 

löpande arbeta med att kostnadseffektivisera verksamheten samt att 

vara restriktiva avseende styrbara kostnader. 

- Att personer som förlorat rätten till boende och ersättning enligt 

LMA ska kunna, efter en individuell nödprövning, beviljas akut 

hjälp. 

- Att socialförvaltningen lämnar svar på följande frågor på 

sammanträdet i november 2016: 

Hur hanterar socialförvaltningen de asylsökande EKB som fått avslag 

på sin ansökan och flyttas upp i ålder av Migrationsverket?  

Hur gör övriga kommuner i länet? 

Att det till ärendet bifogas förvaltningsrättsdom från Göteborg samt 

dom från kammarrätten  

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 157 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 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

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

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

kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.  

Deltar i debatten 

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

Särnmark (L). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp.  
Inspektionen för vård och omsorg (expedierat) 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna      
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§ 158 Dnr 2016-000130 006 

Sammanträdesdatum 2017 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till sammanträdesdatum 2017 för socialnämnden och dess 

arbetsutskott presenteras för socialnämndens ledamöter. En mindre 

revidering har skett då det finns ett förslag att kommunstyrelsen ändrar sina 

sammanträdesdatum.   

Socialnämndens Arbetsutskott kl 13 00 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 10 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 

september, 10 oktober, 14 november och 5 december. 

Socialnämnden kl 13 00 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 

september, 24 oktober, 29 november och 12 december. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till sammanträdesdagar 

för år 2017 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Kevin Lill (S) samt ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget med presenterad 

revidering.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra sina sammanträde enligt följande: 

Socialnämndens Arbetsutskott kl 13 00 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 10 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 

september, 10 oktober, 14 november och 5 december. 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(30) 
2016-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialnämnden kl 13 00 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 

september, 24 oktober, 29 november och 12 december. 

________________ 

Exp. 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunledningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 159 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:  

Sammanfattning  

Inspektionen för Vård och Omsorg, beslut gällande Lex Sarah anmälan om 

ett allvarligt missförhållande då ett beslut enligt LVU förföll. Ärendet är 

avslutat utan några ytterligare åtgärder.   

Att det kommer att ske förändringar inom Individ- och familjeomsorg. 

Enhetschef Else-Mari Emilsson kommer att ta över som enhetschef för 

utredning barn och EKB handläggarna samt två teamledare. 

Socialsekreterare Carin Ingeskog kommer att bli enhetschef för 

barnsekreterarna, familjehemssekreterarna och familjerättssekreteraren.  

Teamledare Yvonne Ödman kommer att bli enhetschef för försörjningsstöd. 

När det gäller familjerätten pågår förhandlingar om att Cura 

Individutveckling ska ta över familjerättsärenden för Sölvesborg, Karlshamn 

och Ronneby kommuner.  

 

Birgitta Lagerlund (M) informerar att om familjerätten går upp i Curas regi 

så föreslås det att det bildas en familjerättsnämnd under Curas direktion. 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare inkl ordförande och 

vice ordförande. Varje deltagande kommun utser en ledamot och en 

ersättare.  

Deltar i debatten 

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

Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 160 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter  

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling och FINSAM cirkulerade under mötet 

Malin Månsson (S) har inget nytt att informera om FINSAM. Ett 

sammanträde är inbokat den 11 november 2016. 

Birgitta Lagerlund (M) informerar att Cura Individutveckling ska ha ett 

sammanträde den 27 oktober 2016.  

Deltar i debatten 

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

Malin Månsson (SD).   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll 

________________ 
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§ 161 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.   

Redovisnings av delegationsbeslut gällande LSS och SoL. 

Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (201:1622) för servering av 

alkoholdrycker – Bräknekrogen AB.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 162 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Protokollsutdrag: 

KS § 279/2016 – Delårsrapport 2016-08-31. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-12. 

E-mail från Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) - 

Myndigheter måste ta ett gemensamt ansvar för samhällets mest utsatta.  

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 16:50 Budgetproposition för 

2017 och höständringsbudget för år 2016. 

E-mail från JP Infonet – Nu kan ni avropa vår juridiska expertis vis SKL:s 

nationella ramavtal.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

 Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att det kommit en inbjudan  - 

Utbildning i FN:s Barnkonvention den 1-2 februari 2017. Det finns 40 

platser varje dag och lämpligen bör tre ledamöter gå den 1:a och tre den 2:e 

februari 2017. Anmälan är bindande.  

Kevin Lill (S), Omid Hassib (V) och Ylva Olsson (SD) anmäler sitt intresse.    

Deltar i debatten 

Åsa Evaldsson (M) ledamot Kevin Lill (S) samt ersättare Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att presidiet går den 1 februari och att 

Kevin Lill (S), Omid Hassib (V) och Ylva Olsson (SD) går den 2 februari 

2017.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anmäla ordförande Åsa Evaldsson (M), Birgitta 

Larsson (RP) och Malin Månsson (S) den 1 februari och Kevin Lill (S), 

Omid Hassib (V) och Ylva Olsson (SD) den 2 februari 2017 till utbildning i 

FN:s Barnkonvention.  

________________ 

Exp. 
Åsa Evaldsson 
Birgitta Larsson 
Malin Månsson 
Kevin Lill 
Omid Hassib 
Ylva Olsson 
Bibbi Rönnlund  
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§ 164 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar: 

 Att hon tagit upp frågan gällande utdrag ut belastningsregistret i 

samband med ett möte med kommunens personalberedning. 

Återkommer i ärendet. 

 Där lyftes även kommunens framtida rekryteringsbehov. 

Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen 

bör göra gemensamma rekryteringsinsatser. 

 Att Rotary tagit kontakt för diskussioner om ett sommarläger på 

Aspan 2017, för samtliga barn i Ronneby kommun. 

 Socialnämndens sammanträde den 30 november 2016 är ett 

heldagssammanträde. På förmiddagen kommer det att informeras om 

ekonomi/budget i ca 1,5 timme. Därefter ska ett studiebesök 

genomföras. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisa att det kommer att bli ett 

studiebesök på Persborgshuset/sysselsättning och ett på Råd & Stöd familj. 

Fördelning kommer att göras så det blir två grupper. 

Martin Moberg (S) och Ylva Olsson (SD) informerar om att de varit på ett 

givande kontaktpolitikerbesök på barn och familjeenheten.  De fick träffa 

hela enheten, planeringen av besöket var jättebra genomfört. 

Kevin Lill (S) informerar att han varit på ett givande kontaktpolitikerbesök 

på försörjningsenheten där han fick vara med på ett teammöte. Dessa möten 

genomförs 1-2 gg/vecka och där diskuteras ärenden mm. Därefter var ett 

möte med enhetschefen för gruppbostäder inbokat där även ett studiebesök 

var inbokat. Detta studiebesök kunde dock inte genomföras.    

Personal som flyttat ut till Soft Center är nöjda med utflytten. 

Omid Hassib (V) framför önskemål om att socialförvaltningen redovisar, vid 

nästa sammanträde, hur man arbetar med barn som tillhör familjer med 

långvarigt försörjningsstöd. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Martin Moberg 

(S) och Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll. 

________________ 


