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§ 85 Dnr 2015-000001 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 86 Dnr 2015-000052 700 

Socialnämndens målarbete  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcivich föredrar ärendet tillsamans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson. 

Socialnämndens mål för 2016 ska lämnas in i augusti 2015 och ledamöterna 

ska komma med förslag vilka mätbara mål och indikatorer socialnämnden 

ska arbeta med. 

   

Deltar i debatten 

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

(S), Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (FP), Sarah Bengtsson (S), Ylva 

Olsson (SD), Thomas Svensson (S), Kerstin Haraldsson (C), tjänstgörande 

ersättaren Therese Åberg (M), Martin Moberg (S) samt ersättare Sylvia 

Edvinsson (MP).  

 
Yrkanden 

Kevin Lill (S) yrkar att barn och ungdomsperspektivet ska ligga i fokus i alla 

verksamheter samt att det ska heta övergripande mål och inte generella mål. 

 

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att barn och ungdomsperspektivet ska ligga i fokus i 

alla verksamheter samt att det ska heta övergripande mål och inte generella 

mål.  

Notera diskussionen till protokollet och återaktualisera ärendet på 

sammanträdet den 23 juni 2015. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2015-000100 040 

Diskussion  - Budget 2016-2017, plan för 2018-2019 
samt investeringar med ett tioårigt perspektiv. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Frid, Eira Bring, Jörgen Nilsson samt ekonom 

Anna Lindén. 

Verksamhetscheferna presenterar sina verksamheter och redovisar negativa 

och positiva avvikelser.    

    

Deltar i debatten 

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

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

Bengtsson (S), Ylva Olsson (SD), Thomas Svensson (S), Kerstin Haraldsson 

(C), tjänstgörande ersättaren Therese Åberg (M), Martin Moberg (S), 

Magnus Stridh (SD) samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera diskussionen till protokollet och 

återaktualisera ärendet på sammanträdet den 23 juni 2015. 

 ________________ 
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§ 88 Dnr 2015-000025 041 

Tertialuppföljning I per den 30 april 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring, Jörgen Nilsson samt ekonom 

Anna Lindén Tertialuppföljning I per den 30 april 2015. 

Socialnämndens prognos visar ett underskott om 941 tkr. Antalet 

anmälningar gällande barn som far illa är alltjämt högt. Fortsatt höga 

placeringskostnader gällande barn och unga. 

 

Vidare redovisar förvaltningschef Birgitta Ratcovich socialnämndens 

måluppfyllelse, där vissa mål är uppnådda. 

 
Deltar i debatten 

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

(S), Omid Hassib (V) Ylva Olsson (SD) samt ersättare Sylvia Edvinsson 

(MP). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 
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§ 89 Dnr 2015-000002 700 

Sekretess 

________________ 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(34) 
2015-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 4826  

Sekretess 

________________ 
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§ 91 Dnr 4837  

Sekretess 

________________ 
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§ 92 Dnr 5081  

Sekretess 

________________ 
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§ 93 Dnr 2015-000023 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

 
Deltar i debatten 

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

(S), Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Anna-Mi Tamsel 

(KD). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 94 Dnr 2015-000075 751 

Inspektionen för vård och omsorg - Begäran om 
yttrande  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förslag till yttrande. 

 
Deltar i debatten 

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

Olsson (SD), Ylva Särnmark (FP), Samt Kevin Lill (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 95 Dnr 2015-000054 751 

Inspektionen för vård och omsorg - Meddelande och 
begäran om redovisning 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet 

 

Förslag till beslut 

Att socialnämnnden godkänner yttrandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S) och Ylva Olsson 

(SD). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 

________________ 

Exp.  
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 96 Dnr 2015-000065 751 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Begäran om 
yttrande  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet  

    

Förslag till beslut 

Att socialnämnnden godkänner yttrandet 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 97 Dnr 2015-000070 750 

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning 
2015. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande redovisning av 

verksamhetsuppföljning för januari - mars. 

Barn- och familjeenheten Verksamhetsuppföljning 2015 

 

   

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till 

protokollet.  

 

Deltar i debatten 

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

(S) samt Omid Hassib (V). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 98 Dnr 2015-000078 701 

Kultur & Hälsa implementeringsplan 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring och administratör Ann-Louise Söderbom 

föredrar ärendet. En film om projektet visas för ledamöterna . 

Bedömning 

Projektet har pågått sedan 2013 och är planerat att pågå under hela 2015. 

Projektet Kultur & Hälsa utgår från de fyra hörnstenarna kultur, natur, kost 

och motion. I samtliga Blekinges kommuner finns en delprojektledare (50%) 

som planerar och förbereder gruppaktiviteter för projektets målgrupp.  

Målgruppen består primärt av människor med psykiska 

funktionsnedsättningar som annars troligen inte skulle deltagit i denna typ av 

aktiviteter. 

Syfte: 

 Att förbättra livskvalitén och hälsan och ge en möjlighet till återhämtning 

för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. 

 Att kultur i framtiden ska fungera som en självklar del i en hälsofrämjande 

vård och omsorg. 

 Att arbeta utifrån en bred definition av kultur. 

 Att främja nya samverkansmöjligheter inom området kultur och hälsa. 

 Att bidra till en ökad förståelse och kunskap om sambandet mellan kultur 

och hälsa på individ-, verksamhets- och organisationsnivå. 

 Att öka tillgängligheten och utbudet för målgruppen när det gäller 

kulturaktiviteter. 

 Att stärka brukarnas egenmakt och öka medvetenheten om dess betydelse 

på individ-, verksamhets- och organisationsnivå. 

I Ronneby kommun var det initialt svårt att rekrytera en delprojektledare. 

Detta medförde att Ronneby kommun kom igång något senare är de övriga 

Blekingekommunerna. De första grupperna startades upp under andra 

halvåret 2014.   

 

Vi har sedan starten haft ett mycket gott resultat gällande närvaron av 

deltagarna. Sedan starten har 41 personer deltagit i grupperna. En grupp har 

haft musik som tema och avslutade med att spela in en skiva. En annan 

grupp hade foto som huvudtema. Denna grupp avslutade med att ha en 
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fotoutställning på Kulturcentrum i Ronneby. Utställningen har nyligen satts 

upp igen, denna gång i Gamla Rådhuset i IOGT/NTOs regi. 

I dagsläget är två grupper igång. Båda grupperna har denna termin natur som 

tema. Det finns ett samarbete med Slöjdhuset i Ronneby.  Fokus ligger på att 

komma ut och upptäcka fördelarna med att vara ute i naturen. Geocaching är 

en uppskattad aktivitet. 

 

En del i delprojektledarens uppdrag är att hitta och utveckla 

samverkansmöjligheter mellan kommun, landsting, föreningar, 

studieförbund med mera. Gruppaktiviteterna för deltagarna är ett 

komplement till ordinarie stödinsatser och sysselsättning. 

Hittills har responsen från deltagarna varit mycket positiv. Flertalet av 

deltagarna har upplevt att deras isolering har brutits och de har börjat umgås 

med andra människor.  Andra har fått nya intressen såsom fotografering, 

körsång och geocaching.  

 

De kunskaper och erfarenheter som kommer fram i delprojekten sprids 

mellan kommunerna. Kompetenshöjande insatser i form av inspirationsdagar 

har ägt rum med personal från Landstinget Blekinges psykiatriska 

mellanvård och kommunernas socialpsykiatri. Personalen inom berörda 

verksamheter har fått ett nytt sätt att tänka och arbeta på. Projektet har även 

stärkt samverkan mellan Landstingets psykiatriska mellanvård och 

kommunens socialpsykiatri.  

 

Projektet Kultur & Hälsa har uppmärksammat behovet av en träffpunkt för 

den aktuella målgruppen. Någon naturlig sådan finns inte idag i Ronneby 

kommun. En sådan träffpunkt kan bli den brygga som behövs gentemot den 

föreningsverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet som finns i 

Ronneby. Här finns en styrka i att arbeta tillsammans med 

brukarorganisationer. 

 

Skattningar av deltagarnas psykiska mående före, under och efter 

deltagandet i projektet har genomförts på samtliga deltagare. Dessa visar att 

ca 80 % av deltagarna har fått förbättrade levnadsvanor, till exempel 

minskad medicinering, bättre sömn, mindre ångest och utökat socialt 

nätverk. 

 

Implementering 

Då deltagarna under projektets gång visat sig få förbättrad livskvalitet i form 

av minskad social isolering och ökad grad av aktivt deltagande i 

samhällslivet föreslås konceptet Kultur & Hälsa bli en integrerad del i 

kommunens socialpsykiatri.  
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Ett av Socialnämndens mål är att personer med psykisk ohälsa, 

samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de 

själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av 

sammanhang i samhället. En indikator på detta är att 80 % av personerna 

med insatser från Råd och Stöd vuxen, beslutade av LSS-handläggare ska 

delta i sysselsättning. Detta uppnås inte i dagsläget. En implementering av 

Kultur och Hälsa konceptet är en väg mot att uppnå detta mål. Detta är också 

ett viktigt led i att fånga upp de yngre i målgruppen som vi annars har stora 

svårigheter att nå. 

 

Tanken är att tillvarata gruppverksamheter som deltagarna mår bra av och 

även behålla de kontaktnät och kompetens som byggts upp under projektets 

gång. Andra områden är att mera aktivt arbeta för att bygga upp ett brukarråd 

i Ronneby samt att få till stånd en träffpunkt för den aktuella målgruppen. 

Inom ramen för ordinarie verksamhet och budget, på socialförvaltningens 

sysselsättning, kommer en person med rätt kompetens att anställas under 

andra halvåret 2015. Under 2015 är aktiviteterna finansierade genom 

projektpengar. Under 2016 krävs en utökning av sysselsättningens budget 

med ca 100 tkr för att kunna arbeta vidare med konceptet. Summan är 

uppskattad utifrån den projektbudget som finns i projektet.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Thomas 

Svensson (S), Kevin Lill (S) samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP).   

 

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

en mycket intressant och givande redovisning. 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protkollet. 

_______________ 
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§ 99 Dnr 2015-000080 709 

Byggnation av servicebostad enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS)  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring fördrar ärendet tillsammans med 

verksamhetschef Birgitta Ratcovich.   

Ett förslag till avsiktsförklaring och hyresavtal för projektet, ny 

servicebostad enligt LSS, presenteras. Kommunjuristen ska gå igenom 

avtalet innan tecknandet och kostnaderna ska redovisas. 

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) samt 

tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna att socialförvaltningen får i uppdrag att 

fortsätta att arbeta med projektet och återkomma i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Eira Bring 
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§ 100 Dnr 2014-000113 709 

Utredning - Deltagares resor inom daglig verksamhet. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson lämnar följande information: 

Under § 106/2014 fattade socialnämnden beslut om att daglig verksamhet i 

Ronneby kommun ska bedriva egna resor för deltagare till och från sin 

dagliga verksamhet. Transporttjänster skulle införas i samband med att avtal 

med taxi skulle upphöra 2015-06-30. Planeringen har varit att starta upp 

egen transport med två anställda transportörer inom den egna dagliga 

verksamheten. 

Vid ny upphandling gällande resor sänker taxi kostanden med 218 tkr/år. Då 

vi i nuläget har deltagare, som bor i olika ytterkanter av kommunen, blir det 

svårt att med enbart två transportörer uppnå den kostnadseffektivitet och 

kvalitet, som var avsedd med utgångspunkt i tidigare taxikostnader. 

Vid förändring av antal deltagare, som bor i ytterkanterna av Ronneby 

kommun, har socialförvaltningen för avsikt att åter aktualisera frågan om 

egna transportörer inom verksamheten. 

Resor till och från den dagliga verksamheten kommer från och med 2015-

07-01 ske via taxi enligt upphandlat avtal. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påtalar vikten av lagligheten i detta ärende.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protkollet. 

________________ 
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§ 101 Dnr 2015-000095 700 

Behov av extra resurs på grund av ökat tryck på 
socialförvaltningens reception samt medborgarservice 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet: 

 

Bakgrund 

Ett stort antal nyanlända söker hjälp på socialförvaltningen. De efterfrågar 

hjälp från försörjningsenheten och hjälp med andra myndighetskontakter 

exempelvis försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket samt 

kommunens övriga verksamheter. 

Situationen blir ohållbar i socialförvaltningens reception och det är svårt för 

försörjningsenhetens mottagning att handlägga ärendena. Handläggarna får 

lägga mycket tid på att hjälpa till med praktiska saker såsom handlingar, 

blanketter mm. Försörjningsenheten befarar att situationen kommer att bli 

ännu värre fr.o.m. mitten av maj då de etableringslotsarna från 

arbetsförmedlingen upphör.  

F n finns 175 hushåll med etableringsersättning aktuella på 

försörjningsenheten. Majoriteten är arabisktalande. 

Behov 
Socialförvaltningen samt medborgarservice kan med nuvarande tillströmning 

inte upprätthålla den goda service som förväntas gällande våra 

kommuninvånare. Det uppstår lätt irritation, det bildas kö i 

socialförvaltningens reception pga. att det tar lång tid att utreda (pga. 

språkförbristningar) vad de besökande vill. Detta ger även konsekvenser med 

att vi inte svarar i telefonen, då personerna i ”luckan” måste prioriteras.  

Konsekvenserna börjar bli ett arbetsmiljöproblem för receptionspersonalen. 

Översyn inom befintlig personal är gjord för att se om det är möjligt att 

omfördela arbetsuppgifter. Detta är inte möjligt.  

Det finns ett stort behov hos de nyanlända med att få hjälp med olika 

myndighetskontakter med översättning, information om brev och blanketter.  

Socialförvaltningen behöver hitta ett bättre sätt at ta emot icke 

svensktalande. Nuvarande system med telefonmottagning fungerar inte på ett 

tillfredsställande sätt. 

.  

Bedömning 

Inrättande av funktionen kan innebära att vi minskar ner tiden vad gäller det 
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s.k. ”glappet” d.v.s. tiden som uppkommer mellan migrationsverkets 

utbetalning av dagersättning tills personerna är självförsörjande med övrig 

ersättning såsom bostadsbidrag, barnbidrag samt etableringsstöd. Tiden för 

utbetalning från försäkringskassan påverkas bl.a. av hur snabbt den enskilde 

får in korrekta handlingar till försäkringskassan samt övriga myndigheter. 

Kommunen har idag beräknade kostnader för ”glappet” med  

ca 5 000 tkr/helår. Beloppet ersätts från schablonersättningen som finns på 

balanskontot.   

 

Förslag till lösning 

Två olika behov: 

 Hjälp med myndighetskontakter, utökning medborgarservice  

 Bättre mottagning av nyanlända på försörjningsenheten, utökning på 

socialförvaltningen med  

 

Behovet av hjälp med kontakt med andra myndigheter försäkringskassan, 

skatteverket mm. Information/översättning av brev mm hanteras av 

Medborgarservice genom arabisktalande resursperson. 

 

Receptionen/försörjningsenhetens mottagning kompletteras med möjlighet 

att ansöka om hjälp med arabisktalande resursperson i receptionen som 

kontrollerar folkbokföring, uppehållstillstånd samt hjälper till att fylla i 

blanketter ta fram handlingar mm. Socialsekreterare hanterar fortfarande 

utredning och beslut vid behov med hjälp av tolk. 

  

Förslag till beslut 

Att begära extra medel från flyktingmottagningens balanskonto till 

finansiering av 60 % tjänst med möjlighet till utökning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Malin 

Månsson (S), Kevin Lill (S), Birgitta Larsson (RP) Kerstin Haraldsson (C),  

Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD), Sarah Bengtsson (S), tjänstgörande 

ersättare Therese Åberg (M), samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP).   

 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Larsson (RP) Ylva 

Särnmark (FP), Kerstin Haraldsson (C) och Ylva Olsson (SD) avslag på 

tjänstemannaförslaget med följande motivering: Att samhällsorientering för 

nyanlända redan finns, med 12 st anställda samhällskommunikatörer. En 
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tydligare dialog/kontakt bör upprättas med samhällskommunikatörerna för 

nyanlända för att ge behövlig hjälp.  

 

Propositionsordning 

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

liggande tjänstemannaförslag och finner att socialnämnden bifaller 

ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå förslag att begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 60 % tjänst med 

möjlighet till utökning. 

________________ 

Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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§ 102 Dnr 2015-000007 700 

Val av ersättare till Socialnämndens arbetsutskott 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Ingrid Karlsson (S), efter 

begäran hos komunfullmäktige, har entledigts från sitt uppdrag som ersättare 

i socialnämndens arbetsutskott och att fyllnadsval ska genomföras.  

 

Deltar i debatten 

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

Svensson (S) samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Thomas Svensson (S) att 

Kevin Lill (S) utses som ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att utse Kevin Lill (S) som ersättare i 

Socialnämndens arbetsutskott. 

________________ 

Exp. 
Kevin Lill 
Annbritt Olsson 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
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§ 103 Dnr 2015-000069 005 

Begäran om remissyttrande gällande IT-strategi och 
strategi för hållbar IT 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

IT-strategin är ett övergripande styrdokument för IT inom Ronneby 

kommunkoncern. Strategin skall utgöra grunden för prioritering och 

planering inom IT-området. IT-strategin syftar till att utveckla områden där 

IT i högre utsträckning kan bidra till att Ronneby kommun når sin målbild. 

Målet för strategin skall stödja Ronneby kommuns övergripande mål och 

vision, likrikta IT-utvecklingsarbetet inom kommunen och skapa en tydlig 

prioriterad agenda för IT. Till strategin finns en bilaga, ”Handlingsplan för 

hållbar IT”. 

  

Bedömning 

De angivna prioriterade områdena 2015-2017 är relevanta och bra. Den 

bilagda handlingsplanen är dock otydlig. Det finns aktiviteter inom en del 

områden som inte har relevans till IT. Om de har relevans till IT bör det ske 

ett förtydligande. Exempelvis ”genomför ny utbildningsrunda i eco-driving 

för anställda”. Ytterligare exempel ”inför rörelsestyrd belysning i 

sporthallar”. Man kan ställa frågan om dessa är aktiviteter som utgör grund 

för hållbar IT.  

”Skapa policy för distansarbete, gör tolkning av arbetsmiljöregler”. En 

policy med inriktning, arbetsmiljöregler är ingen aktivitet eller i sig själv en 

aktivitet som skapar hållbar IT. Den hållbara IT:n skall skapa förutsättningar 

för distansarbete genom att lösa tekniken. Det finns en rad exempel i 

handlingsplanen som behöver förtydligas eller omarbetas på vilket sätt de 

utgör grunden på hållbar IT.  

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta ställa sig bakom yttrandet gällande IT-

strategi Ronneby kommun 2015-2017. 
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Deltar i debatten 

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

Månsson (S). 

 

Yrkanden 

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

tillägg: Det finns många effektivitetsvinster med outsourcing och detta bör 

kontinuerligt beaktas som en förlängning av den IT-strategiska målbilden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framför 

tilläggsyrkande och finner att Socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes. 

Ja-röst för liggande förslag. 

Nej-röst för ordförande Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster. 

Hur ledamöterna röstat redovisas: 
 

Namn: Ja Nej 

Åsa Evaldsson (M)  X 
Birgitta Larsson (RP)  X 
Malin Månsson (S) X  
Kerstin Haraldsson (C)  X 
Ylva Särnmark (FP)  X 
Thomas Svensson (S) X  
Kevin Lill (S) X  
Sarah Bengtsson (S) X  
Omid Hassib (V) X  
Ylva Olsson (SD) X  
Therese Åberg (M) tj ers.  X 
Martin Moberg (S) tj ers. X  
Magnus Stridh (SD) tj ers X  

Summa: 8 5 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att  ställa sig bakom yttrandet gällande IT-strategi 

Ronneby kommun 2015-2017 och översända detsamma till 

Kommunikationsenheten. 

________________ 

Exp. 
Kommunikationsenheten, Leif Söderlund 
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§ 104 Dnr 2015-000005 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande inforamtion: 

 Lex Sarah rapport från ett gruppboende. 

 Rekrytering pågår av enhetschef till familjeenheten. 

 Att det pågår en omorganisation inom myndighetskontoret. 

 Det ska genomföras en medarbetarenkät i oktober. 

Socialförvaltningen ska ha tilläggsfrågor om bl a  årsarbetstiden och 

ledningssystemet för kvalitet. Utvärdering av mätningen kommer att 

redovisas. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Sarah Bengtsson (S) och Ylva 

Olsson (SD). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 105 Dnr 2015-000024 709 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsbselut enligt LSS och SoL. 

Revidering i attestanlistan.. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 106 Dnr 2015-000006 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet. 

KF § 78/2015 - Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

KF § 86/2015 - Fyllnadsvalefter Christoffer Laz (M), ersättare i 

socialnämnden och Räddningtjänsten östra Blekinge. 

KF § 87/2015 - Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 

socialnämnden, Ingrid Karlsson (S) samt nyval. 

KF § 98/2015 - Årsredovisning 2014 för Ronneby kommun samt fråga om 

ansvarsfrihet. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till protokollet 

________________ 
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§ 107 Dnr 2015-000035 700 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser och konferenser finns att notera. 

________________ 
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§ 108 Dnr 2015-000012 700 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att det kommer olika tidskrifter 

mm till Socialnämnden. Dessa kommer att redovisas varje månad och 

förvaras hos Ann Hermansson i två månader. 

 Omtanke – tidningen för vård och omsorg. 

 SKL - Bostad först. 

 Junis – Fullständiga rättigheter. 

 Tonårspalören 2015. 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 


