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Dnr 2015-000001 700

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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Socialnämnden

§ 32

Dnr 2015-000025 041

Internbudget 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med ekonom
Anna Linden ett förslag till Internbudget för 2015 för nämndens ledamöter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin
Lill (S), Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (FP),
Kerstin Haraldsson (C), Birgitta Larsson (RP), Ingrid Karlsson (S), Omid
Hassib (V), tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) samt ersättare
Martin Moberg (S).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till förslaget. Inga övriga yrkanden
framförs.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Socialnämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att tillstyrka Internbudget 2015 för socialnämnden.
Protokollsanteckning
S-gruppen och Vänsterpartiet ser redan nu ett större behov än det
budgeterade, för socialnämnden. Vi ser en risk att budgeten är felfördelad
gällande kontaktpersoner och barnavården.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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Individärende/sekretess
________________
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Individärende/sekretess
________________
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§ 35

Dnr 2015-000011 700

Redovisning kontaktpersoner
Sammanfattning
Socialnämnden gav i samband med tertialuppföljning II 2014 förvaltningen i
uppdrag att följa upp kostnadsutvecklingen för kontaktpersoner inom
funktionshinderområdet.
Kostnaderna för kontaktpersoner inom funktionshinderområdet har ökat med
ca 900 tkr sedan 2012 från 2 600 tkr 2012 till 3 500 tkr 2014, en ökning på
ca 34 %. Kostnadsökningen beror på en ökning av antalet verkställda
kontaktpersonsdagar. Fler personer beviljas kontaktperson eftersom behovet
ökar. Fler ansöker om kontaktperson. Ökningen är störst för yngre personer
framförallt personer med neuropsykiatriska funktionshinder.
Det ökade behovet av insatser för funktionshindrade i allmänhet kommer
med stor sannolikhet innebära en fortsatt ökning av ansökningar om
kontaktperson. Riktlinjer för beslut om insatser inom
funktionshinderområdet är under utarbetning och kommer att presenteras för
socialnämnden under våren 2015
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt ser
fram emot riktlinjer för beslut och insats med hänsyn tagen till
internbudgeten.
________________
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Socialnämnden

§ 36

Dnr 2015-000032 701

Nödhjälpen/Anders Stenberg - Skrivelse angående
tiggande EU-medborgare.
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar och delar ut till ledamöterna den
mailkorrespondens som skett mellan henne och Nödhjälpen, Anders
Stenberg. Vidare läser hon upp ett nytillkommet mail om att det ska avhållas
ett möte på järnvägsstationen idag kl 15 30. Att socialnämndens presidie har
träffat en rumänsk delegation, som bjudits in till Ronneby genom NilsIngmar Thorell (FP).
Verksamhetschef Göra Fridh föredrar ärendet.
Under 2014 har ett antal personer som vistats i Ronneby kommun försökt
försörja sig genom att tigga utanför olika butiker i Ronneby. En stödorganisation för EU-migranter kallad ”Nödhjälpen” har bildats i Ronneby.
Den 23 januari fick Socialnämndens ordförande ett brev från Nödhjälpen
med begäran om att:





En handlingsplan upprättas
Generösare individuell prövning
Avtal mellan Kommunen och Nödhjälpen
Kontaktperson på Socialförvaltningen

EU/EES-medborgare som vistas i Ronneby men saknar uppehållsrätt och
därmed saknar egentlig hemvist i Ronneby har endast rätt till bistånd för att
avhjälp en akut nödsituation t.ex. genom enstaka bistånd till mat o logi eller
resa hem. Vilken akut hjälp som är nödvändig får bedömas i varje enskilt
fall.
Socialförvaltningen har hanterat ett mindre antal ansökningar från EUmigranter. De personerna har efter en individuell prövning bedömts inte ha
uppehållsrätt och har erbjudits hjälp med hemresa.
Socialförvaltningen har i nuläget inget organiserat samarbete med frivillig
organisationer för att utforma stöd till EU-migranter.
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Förslag till beslut
Att socialnämnden noterar redovisningen av socialnämndens insatser för
EU-migranter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Kevin Lill
(S), Omid Hassib (V), Kerstin Haraldsson (C), Birgitta Lagerlund (M),
Malin Månsson (S), Liz Stridh (SD), Ylva Särnmark (FP), Birgitta Larsson
(RP), tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) samt ersättare Martin
Moberg (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar enhälligt att även i fortsättningen bedriva viss
uppsökande verksamhet, inriktad på att komma i kontakt med minderåriga
personer utan uppehållsrätt som vistas i kommunen.
Att behandla ansökningar om bistånd från EU-migranter som vistas i
kommunen. Ansökningarna kommer att behandlas individuellt utifrån
förutsättningarna i varje enskilt fall. I de fall personer inte bedöms ha
uppehållsrätt kommer endast bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation
beviljas tex genom enstaka bistånd till mat och logi eller resa hem. Vilken
akut hjälp som är nödvändig bedöms i varje enskilt fall.
Att inte i egen regi bedriva någon form av öppen icke biståndsbedömd
stödverksamhet till EU-migranter utan uppehållsrätt.
När det gäller bidragsansökningar hänvisa till Fritid- och kulturnämnden
som behandlar dessa ärenden.
I övrigt notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Nödhjälpen, Anders Stenberg
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§ 37

Dnr 2015-000033 701

Tillsynsplan för 2015 avseende alkoholservering.
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredra 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 bilagda dokumentet (till handlingarna) innehåller först en kort
sammanställning av 2014 års alkoholhandläggning. Sedan följer ett förslag
på tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2015.
Tillsynsplanen 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
2015 och översänder detta till Länsstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta alkoholtillsynsplan för 2015 och översända
densamma till Länsstyrelsen
________________
Exp.
Länsstyrelsen
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§ 38

Dnr 4914

Information om serveringstillstånd mm
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Esti Besedes lämnar information och visar en Power
Pointpresentation om hanteringen av serveringstillstånd, mm.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Kerstin
Haraldsson (C) samt Omid Hassib (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 39

Dnr 2015-000023 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Socialsekreterare Heléne Löfgren redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ingrid
Karlsson (S) samt Omid Hassib (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 40

Dnr 2015-000039 700

Remiss Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby
kommun 2015-2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran
om remissyttrande gällande Jämställdhets- och mångfaldsplan.
Ronneby kommuns förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan gäller
2015-2017. Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan upprättas
vart tredje år. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska
utföras målinriktat och planmässigt. Planen ska vara styrande för alla chefer
och medarbetare i Ronneby kommun. Målet är att jämställdhet och mångfald
är en naturlig del i samtliga verksamheter och återspeglas i organisationskulturen genom att olikheter och mångfald ses som en fördel och något som
alltid ska eftersträvas. Ronneby kommun vill sträva efter att skapa grupper
av människor med olika erfarenhet och bakgrund samt en jämn fördelning av
kvinnor och män på alla nivåer.
Bedömning
Jämställdhets- och mångfaldsfrågan är en av vår tids viktigaste frågor
gällande framtida rekryteringar och att behålla nuvarande personal.
Målsättningarna i planen är bra. De områden man fokuserat på är bra.
Framgångsrika organisationer som tillhandahåller varor och tjänster är de
som har en jämn köns-, mångfalds- och åldersfördelning bland sina
anställda.
Vissa av målsättningarna beskriver hur vi skall förbättra oss 2015 i
förhållande till förra mätningen. Risken är att man förbättrar sig 2015 men
vad händer åren som följer därefter? Detta behöver tydliggöras i planen. I
planen framgår att utbildningar skall genomföras under 2015. Dessa skall
ske samtidigt som implementeringen av Jämställdhets- och mångfaldsplanen.
Det är viktigt att planen utgör en del av de övriga utbildningar som
personalenheten ger nya/nuvarande chefer.
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Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget om Jämställdhets- och
mångfaldsplan med ovan nämnda synpunkter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V) samt Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ylva Särnmark (FP) yrkar på följande ändringar/tillägg i dokumentet:
- sid 10, stryk: det handlar om att synliggöra normer, ifrågasatta normer,
synliggöra privilegier, granska egen position.
Infoga: En utgångspunkt för att kunna arbeta med jämställdhets/
mångfaldsintegrering är att alla anställda har kunskap om jämställdhet, de
jämställdhetspolitiska målen och hur dessa integreras i den egna
verksamheten.
- sid 10 efter stycket Övergripande åtgärd:
Infoga: Denna utbildning utgör ett första steg i arbetet med
jämställdhets/mångfaldshetsintegrering av vår verksamhet. Nästa steg är att
ge chefer och övriga anställda nödvändiga kunskaper för att fortsätta
processerna med jämställdhets/mångfaldshetsintegrering av vår externa
verksamhet riktad till kommunens medborgare.
- sid 10 under Ansvar: Stryk stycket Ansvarar också för…
Infoga: Ansvarar också för att göra en plan över det fortsatta arbetet med
jämställdhet/mångfaldsintegrering.
- sid 10 efter stycket Medarbetare: Infoga: Ansvarar även för att delta i det
fortsatta arbetet med jämställdhets/mångfaldsintegrering.
- sid 10 efter Tidplan, nya punkter:
4. Jan-maj 2016, utarbetande och fastställande av en plan över det fortsatta
arbetet med jämställdhets/mångfaldsintegrering.
5. Maj 2016-2017, Genomförande av planen.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att socialnämnden bifaller desamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning med Ylva Särnmarks
(FP) ändringar/tillägg och översända detsamma till kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Johanna Spånér, personalenheten
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§ 41

Dnr 2014-000142 730

Begäran om remissyttrande - angående förslag
Funktionshinderpolitiskt program
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Kommunleningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran
om remissyttrande gällande Funktionshinderpoloitiskt program.
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt
program. Programmet har utarbetats med avsikt att skapa en struktur för
uppfyllandet av såväl Sveriges ”Strategi för genomförande av
funktionshinderpolitiken 2011-2016” som FN konventionens principer och
artiklar. Inriktningsmål, delmål med föreslagna relaterade aktiviteter och
indikatorer skall ligga till grund för att ge kommunens verksamheter stöd i
sitt arbete för funktionsnedsattas rättigheter.
Syftet med ett Funktionshinderpolitiskt program är att det skall leda till att
alla ska kunna ta del av kommunala tjänster, service och verksamhet.
Bedömning
Förslaget till nytt Funktionshinderpolitiskt program är i sin helhet bra. Det är
bra struktur med Inriktningsmål, delmål samt aktiviteter och indikatorer.
Varje nämnd/förvaltning skall årligen göra sin handlingsplan för att
genomföra mål och åtgärder för att uppnå bästa resultat. Resultatet skall
därefter rapporteras och sammanställas till samordnaren.
Socialnämnden anser att nedanstående punkter skall läggas till.


För att programmet skall få genomslag föreslås att arbetsgruppen (en
representant från varje förvaltning) inklusive en representant från
brukarorganisationerna sammanställer mål och åtgärder i en
gemensam handlingsplan för kommande verksamhetsår. Syftet är att
förbättra samverkan och samsyn.

Delområdet Arbete
Delmål utökning enligt nedan
 Antal personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt
arbetsförmåga ska öka med Ronneby kommun som arbetsgivare.
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Förslag på insatser/aktiviteter
 Att stödja och uppmuntra initiativ till start av socialt företagande.
 Att aktualisera frågan om anställning för funktionsnedsatta personer i
Arbetsmarknadsrådet.
Delområdet Social omsorg
 Rubriken Social omsorg skall ändras till Socialt stöd. Ordet stöd
innebär att insatsen är utformad efter vars och ens behov. Ordet
omsorg är förlegat och gammalmodigt.
Viktigt är att sprida det antagna programmet genom en version presenterad
med Lättläst text samt en inläst version via taltidningen med beaktande av
översättning till andra språk
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget om nytt
Funktionshinderpolitiskt program med beaktande av ovanstående
synpunkter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget om nytt
Funktionshinderpolitiskt program med beaktande av ovanstående
synpunkter.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Karin Lundberg
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§ 42

Dnr 2015-000043 700

Kontaktpolitiker 2015
Sammanfattning
Varje år har ledamöter inom socialnämnden en dag till sitt förfogande för att
vara ute i verksamheten och följa arbetet. Ett förslag på kontaktpolitikerverksamhet presenteras för nämndens ledamöter.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (FP), Omid Hassib (V) samt Kevin Lill (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att kontaktpolitikerverksamheten blir
en halv dag (4 tim) år 2015, med beaktande av bokslut/internbudget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till kontaktpolitikerverksamhet med ändringen att det blir en halv dag, (4 tim) år 2015.
________________
Exp.
Socialnämndens ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

Socialnämnden

§ 43

Dnr 2015-000005 700

Aktuellt i verksamheten 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:


Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, ang klagomål i
famljerättsärende. Ärendet är avslutat.



Lex Sarah utredning.



Cura Individutveckling, boende för ensamkommande flyktingbaran –
klagomålsutredning.



Utbildningsdagarna som genomförts och kommer att genomföras –
har ni som ledamöter frågor är det bara att höra av sig till
socialförvaltningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 44

Dnr 2015-000024 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Återrepportering av delegationsbeslut i personalfrågor.
Revidering i attestantlistan för socialförvaltningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

Socialnämnden

§ 45

Dnr 2015-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Cura Individutveckling direktionen – Protokoll 2014-12-12.
Cura Individutveckling direktionen – Protokoll 2015-01-21.
Protokollsutdrag:
KF § 17/2015 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funtionshindrade.
KF § 20/2015 – Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

Socialnämnden

§ 46

Dnr 2015-000035 700

Kurser & Konferenser 2015.
Inga kurser & konferenser finns att notera.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

Socialnämnden

§ 47

Dnr 2015-000012 700

Övriga ärende/frågor.
Sammanfattning
Ingrid Karlsson (S) ställer frågan hur man följer upp ärenden gällande
ensamkommande barn som är placerade hos släktingar.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att när det gäller
ensamkommande barn så är det tre socialsekreterare som arbetar med dessa
ärenden. De har täta kontakter med familjer som har släktingplaceringar.
Omid Hassib (V) ställer frågan om det finns några hemlösa i kommunen?
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svara att det inte finns några, av
socialförvaltningen kända, hemlösa i Ronneby.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Omid
Hassib (V) samt tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(24)

