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Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamoter Asa Evaldsson (M) Ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1 :e vice ordförande
Malm Månsson (S) 2:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Sårnmark (FP)
Ann Arieklo (S)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Liz Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)

Tjànstqörande ersättare Martin Moberg (S)
Annette Rydell (S)

Övriga närvarande

Ersättare Monica Fredriksson (C)
Anna-Mi Tamsel (KD)
Sylvia Edwmsson (MP)
Magnus Stndh (SD)
Linda Johansson (SD)

Tjänsteman Birgitta Ratcovich, förvaltrunpschef
Göran Fridh, verksamhetschef delvis
Eira Bring, verksamhetschef delvis
Jörgen Nilsson, verksamhetschef delvis
Ann Hermansson, nåmndsekreterare
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Socialnämnden

§6 Dnr 2015-000001 700

Val av justerare

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
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§7 Dnr4822

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän.

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), hälsar ledamöter, ersättare och tjänstemän
välkomna till dagens sammanträde och uttrycker förhoppning om ett gott
samarbete och bra diskussioner.

Ledamöter, ersättare och tjänstemän lämnar en kort presentation av sig
själva.

I~ I dl,w[ I mf
I Utdraqsbestyrk ar,de
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§8 Dnr4823

Övergripande information om Socialförvaltningen.

Sammanfattning
FörvaltningschefBirgitta Ratcovich lämnar en kort information om
Socialförvaltningen och dess verksamhetsområden. Organisationsschema
delas ut till ledamöter och ersättare. En utförligare information kommer att
ske i sambandmed kommande utbildningsdagar.

Socialförvaltningen har ca 31O anställda inom administration,
myndighetskontor, stöd, service omsorg och råd och stöd.

Socialförvaltningen sitter i två korridorer på första våning i Stadshuset. I den
ena finns en reception och i den korridoren genomförs alla bokade besök.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Olsson (SD) samt tjänstgörande ersättare Annette Rydell (S).

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

1 Utdraqsbestyrkande
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Socialnämnden

§9 Dnr 2015-000009 003

Reglemente för Socialnämnden.

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), informerar om socialnämndens reglemente,
som varit utsänt i sambandmed kallelsen.

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
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Socialnämnden

§10 Dnr 2015-00001O 709

Sekretess och tystnadsplikt

Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en kortare information om
sekretess och tystnadsplikt. Kommunjuristen kommer att ha en utförligare/
djupare information i ärendet i samband med kommande utbildningsdagar.

Det är viktigt att ledamöter och ersättare är uppmärksamma på sekretess och
jävsförhållande. När det sänds ut handlingar i individärenden är det mycket
viktigt att lämna dessa till sekreteraren efter mötet. Alla handlingar som
berör individärenden ska hanteras varsamt. Orn ledamöterna får frågor
gällande dessa ärenden ska man hänvisa till tjänstemännen inom
förvaltningen.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas
Svensson (S) samt Ylva Olsson (SD).

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

I""''''""'""''"''
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§ 11 Dnr 2015-000007 700

Val av Socialnämndens arbetsutskott

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), redovisar att det ska väljas ett arbetsutskott
till socialnämnden. Enligt reglementet ska arbetsutskottet bestå av fem
ledamöter och fem ersättare.

Birgitta Lagerlund (M), nominerar Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP)
samt Kerstin Haraldsson (C) som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.

Malin Månsson (S), nominerar Thomas Svensson (S) och sig själv som
ledamöter i arbetsutskottet.

Ylva Olsson (SD), nominerar Liz Stridh (SD) som ledamot i arbetsutskottet.

Ordförande Åsa Evaldsson (M), redovisar att det i arbetsutskottet ska ingå
fem ledamöter och det är sex ledamöter som är nominerade.
Sluten omröstning begärs. Ledamot Birgitta Lagerlund (M) och
tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S) utses som rösträknare.

Ordförande Åsa Evaldsson (M), upplyser om hur omröstningens ska gå till
och vilka krav som gäller för valsedlarna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är tretton (13) och samtliga röstsedlar är giltiga.

Efter företagen omröstning redovisas följande resultat:

Åsa Evaldsson (M) 13 röster
Birgitta Larsson (RP) 13 röster
Kerstin Haraldsson (C), 12 röster
Malin Månsson (S) 12 röster
Thomas Svensson (S) 13 röster
Liz Stridh (SD) 2 röster.

Val av ersättare till arbetsutskottet
Kerstin Haraldsson (C), nominerar Birgitta Lagerlund (M) och Ylva
Sämmark (FP) som ersättare i arbetsutskottet.

I mr I
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Malin Månsson (S), nominerar Ingrid Karlsson (S), Ann Arieklo (S) samt
Omid Hassib (V) som ersättare i arbetsutskottet.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att socialnämnden beslutar att bifalla desamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens arbetsutskott ska bestå av
följande ledamöter Åsa Evaldsson (M) ordförande, Birgitta Larsson (RP)
Kerstin Haraldsson (C), Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S).

Som ersättare Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark (FP), Ingrid Karlsson
(S), Ann Arieklo (S) samt Omid Hassib (V).

Exp.
Kommunlednrngsförvaltningen
Asa Evaldsson
Birgitta Larsson
Kerstin Haraldsson
Malin Månsson
Thomas Svensson
Birgitta Lagerlund
Ylva Särnmark
I ngrrd Karlsson
Ann Arieklo
Omid Hassib
Personalenheten
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Socialnämnden

§12 Dnr 2015-000008 700

Val av ordförande och ledamöter till Kommunala Rådet
för Funktionshinder

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), redovisar att det ska väljas ordförande och
ledamöter till Kommunala Rådet för Funktionshinder.

Birgitta Lagerlund (M), nominerar Åsa Evaldsson (M) som ordförande och
Birgitta Larsson (RP) som ledamot.

Malin Månsson (S), nominerar sig själv som ledamot.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att Socialnämnden bifaller desamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Åsa Evaldsson (M) som ordförande och
Birgitta Larsson (RP) och Malin Månsson (S) som ledamöter i Kommunala
Rådet för Funktionshinder.

Exp
Asa Evaldsson
Birgitta Larsson
Malin Månsson
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Socialnämnden

§13 Dnr 2014-000121 701

Begäran om remissyttrande gällande ny
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun (plats och organisation).

Sammanfattning
I samband med Socialnämndens decembermöte redovisade
informationsansvarige Heike Rosenquist ärendet gällande ny
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich fick i uppdrag att skriva ett förslag till
yttrande och ledamöter fick möjlighet att maila in synpunkter innan årsskiftet
2014/2015.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara på dagens kommunika
tionsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärke, både som plats
och organisation, presenterar informationsavdelningen en ny varu
märkesplattform. Den gemensamma plattformen syftar till att Ronneby
kommuns anställda och andra intressenter och aktörer lättare skall kunna
berätta om "sitt" Ronneby som skapar en gemensam och mångfacetterad bild
av "vårt" Ronneby. Den stolta Ronnebyambassadören får ett kraftfullt
verktyg.

Bedömning
"Den modema kurorten" är ett begrepp som bör fyllas med starkare innehåll
för att uppnå sitt syfte. Det "modema" samhället präglas av nytänk. Modem
står för nutid. Ordet "kurort" anspelar på den historia som Ronneby har
genom brunnsdrickning, sjukvård, rehabilitering mm. Viktigt att betänka är
att fylla ordet modem med framåtanda, hopp, utveckling osv.

Socialnämnden framhåller vikten av att alla individer, grupper omfattas av
varumärkesplattformen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning.

En av rubrikerna är "naturliga smultronställen". Finns det onaturliga
smultronställen?
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom den nya varumärkesplattformen och
grafiska profilen för Ronneby kommun med beaktande av ovanstående
synpunkter.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Sämmark (FP) samt Kevin Lill (S).

Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom den nya varumärkesplattformen
och grafiska profilen för Ronneby kommun med beaktande av ovanstående
synpunkter.

Exp.
Heike Rosenquist
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Socialnämnden

§14 Dnr 2015-000004 040

Attestantlista Socialnämnden

Sammanfattning
FörvaltningschefBirgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar ett förslag
på beslutsattestanter inom Socialnämnden.

Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa beslutsattestanter enligt lista för
socialnämnden/förvaltningen

Exp.
Ekonom ienheten
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§15 Dnr 2014-000109 006

Sammanträdestider för Socialnämnden och dess
arbetsutskott 2015

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson redovisar ett förslag till sammanträdestider för
socialnämnden och dess arbetsutskott.

Arbetsutskottets sammanträde kl 13 30 i Listerbysalen:

20 januari, 10 februari, 10mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 12 augusti,
8 september, 13 oktober, 1 O november och 8 december.

Socialnämndens sammanträde kl 13 OO i Listerbysalen:
14januari, 27 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25
augusti, 29 september, 28 oktober, 25 november och 15 december.

Den 27 januari, 25 februari och 24 mars kommer att vara
heldagssammanträde med utbildning mellan kl 08 30- 12 OO..

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående förslag till
sammantrâdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott.

Exp.
Kommunledningsförvaltnmgen
Socialnämndens ledamöter och ersattare

Sida
15(17)
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Socialnämnden

§16 Dnr 2015-000012 700

Övriga ärende/frågor.

Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att det har inrättats en socialjour,
ett samarbete mellan Karlshamns, Sölvesborgs och Ronneby kommun.

Socialnämnden har köpt in en jourtelefon. Denna telefon kommer att
kommer att finnas hos den i presidiet som är tillgänglig.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att Socialnämnden ska
genomföra tre utbildningsdagar, den 27 januari, 25 februari och 24 mars,
mellan kl 08 30- 12 OO. Den 27 januari kommer myndighetskontoret att
informera om sin verksamhet. 25 februari kommer ekonomAnna Lindén att
inleda med ekonomiinformation, därefter kommer stöd, service och omsorg
att presentera sin verksamhet. 24 mars kommer kommunjurist Anna-Clara
Ericsson att informera om sekretess och jäv, därefter kommer Råd och stöd
att informera om sin verksamhet.

Delegationsordningen kommer att tas upp i sambandmed sammanträdet den
27 januari. De beslut som tjänstemännen beslutar på delegation kommer att
redovisas i en pärm som cirkulerar under mötet. Det kommer även att
redovisas fem slumpmässigt utvalda ärenden vid varje sammanträde. Dessa
handlingar sänds ut till ordinarie ledamöter och ska lämnas in till
sekreteraren efter sammanträdet.

Kevin Lill (S) efterlyser en lista med förkortningar, tex LVUmm, som
används inom nämndens område.

Ordförande Åsa Evaldsson (M), redovisar att det finns nya utgåvor, i
pocketformat, av Kommunal handbok och socialhandbok, återkommer i
detta ärende.

Det kommer att genomföras politikerutbildning under våren.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamot Kevin Lill (S) samt ersättare Sylvia
Edvinsson (MP).

I~ laut I !flt I
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Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet.
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