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§ 109 Dnr 2015-000001 700 

Val av justerare 

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 110 Dnr 2015-000052 700 

Socialnämndens målarbete  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

kvalitetssamordnare Sofia Wildros. 

Nuvarande måldokument är infört i Stratsys för arbete och uppföljning av 

målarbetet. Stratsys är ett operativt verktyg som fungerar som stöd för hela 

kommunens planering och uppföljningsprocess. Genom att koppla aktiviteter 

till mål fångas den löpande verksamheten upp och styrdokumenten 

levandegörs. 

Inför nästa års arbete med målen, det så kallade ”målåret”, bör man tänka på 

hur målen formuleras och vilka indikatorer man ska ha. Övergripande mål 

kan ha flera indikatorer. Tänka mål i både kortare och på längre sikt.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V), Kevin Lill 

(S), Ylva Särnmark (FP), Ylva Olsson (SD), Malin Månsson (S), 

tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) samt ersättaren Therese Åberg 

(M) och Sylvia Edvinsson (MP). 

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

Sofia Wildros för redovisningen.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2015-000100 040 

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

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Anna Lindén. 

Väsentliga förändringar inom socialnämnden är den tilltagande 

flyktingströmmen under de senaste åren med familjer och ensamkommande 

flyktingbarn vilket har påverkat socialtjänstens arbetsuppgifter med ökande 

volymförändringar. Prognosen från migrationsverket innebär ingen 

minskning kommande år i jämförelse med 2015. Nuvarande system med 

statsbidrag täcker kostnader för placeringar samt ekonomiskt bistånd. Vid 

förändringar i systemet för statsbidraget kan det komma att påverka 

socialnämndens budget. 

Antalet anmälningar/ansökningarna gällande barn som far illa eller riskerar 

att fara illa är alltjämt högt. Antalet inkomna anmälningar under 2015 är 

avsevärt högre än 2014. Verksamheten har svårigheter med att hålla de tider 

för utredning och uppföljning som är lagstadgade. 

Beslutet av nedläggning/omstrukturering av Arbetscenter medför att 

socialnämndens dagliga verksamhet påverkas då ett större antal brukare har 

haft sina arbetsuppgifter förlagda där. Beslutet kan komma att innebära 

behov av nya lokaler som medför kostnader som inte är budgeterade.  

Framtida utveckling – Efterfrågan av boenden med särskild service enligt 

LSS, gruppbostäder är hög. Planeringen är att det ska finnas tolv nya platser 

med inflyttning under första kvartalet 2016. På längre sikt finns behov av att 

bygga en bostad som kan ersätta en befintlig med möjlighet till utökat 

platsantal. Antalet anmälningar kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa är alltjämt hög. Detta tillsammans med den ökande flyktingströmmen 

och mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ställer höga krav på 

flexibilitet och kompetens hos personalen.  

En fortsatt utmaning för förvaltningen är minskad personalomsättning 

genom förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling.  

Förvaltningen har under det senaste året arbetat med utveckling av 

brukarmedverkan och förbättring av möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Daglig verksamhet och sysselsättningen ställs inför ständigt nya utmaningar 

med ett varierat utbud av arbetsuppgifter. 
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Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningarna för personer 

med funktionsnedsättning att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. 

För detta krävs fortsatt samverkan med flera aktörer. 

Verksamhetschef Göran Fridh har i skrivelse om äskande för barnavården 

om utökade anslag till personalkostnader för barnavårdsutredningar anfört 

följande: 

En kraftigt ökad arbetsbelastning framförallt till följd av ett ökat inflöde av 

ärenden gör det nödvändigt att utöka bemanningen i utredningsgruppen på 

barn- och familjeenheten. Ronneby har i jämförelse med andra kommuner 

mycket låga kostnader för barnavårdsutredningar, vilket visar att resurserna 

för barnavårdsutredningar är för små. 

Den föreslagna utökningen med två tjänster är inte tillräcklig för att hantera 

det nuvarande inflödet av ärenden. Om det inte sker någon avmattning av 

antalet ärenden är ytterligare personalförstärkningar nödvändiga. 

Ett förslag till äskande om utökade budgetram, enligt nedan, presenteras: 

 tkr Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

1. Minskade intäkter migrationsverket 4 000  4 000 4 000 4 000 

2. Assistansens lönerevision 571 1 348 2 150 2 973 

3. 2 socialsekreterare inom barnavården 1 150 1 150 1 150 1 150 

4. Institutionsvård barn 500 500 500 500 

5. Förbrukningsinventarier 100 100 100 100 

6. Ny gruppbostad att ersätta befintlig – 

ökad hyra 

  1 050 1 050 

 Summa äskande om utökad budgetram 6 321 7 098 8 950 9 799 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Birgitta 

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (FP), Malin Månsson (S), Kevin Lill (S), 

tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) samt ersättare Sylvia Edvinsson 

(MP).  

Yrkanden 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund och Martin Moberg (S), att äskande nr tre flyttas upp, 2 

socialsekreterare till barnavården, till plats nr två och att assistansens 

lönerevision flyttas ner till plats nr tre. 
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Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Malin Månson (S) begär ajournering.  

Yrkanden 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslagets 

äskande om två socialsekreterartjänster.  

Malin Månsson (S) yrkar, med instämmande av Ylva Olsson (SD) och 

Martin Moberg (S), om att äskande nr två ska vara tre 

socialsekreterartjänster och att två av tjänsterna ska vara riktade till 

barnvården och en tjänst för specifika behov inom barnavården. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller tjänstemannaförslaget om två 

socialsekreterartjänster.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes. 

Ja-röst till Åsa Evaldssons (M) yrkande om bifall tjänstemannaförslaget om 

två socialsekreterartjänster. 

Nej-röst för Malin Månssons (S) yrkande om bifall till tre 

socialsekreterartjänster.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen om röstning, enligt nedan, redovisas fem (5) ja-röster och 

åtta (8) nej-röster, således bifalles yrkandet om tre socialsekreterartjänster.    

  Namn: Ja Nej 

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

Summa. 5 8 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2016-2017, plan för 

2018-2019 samt investeringar med ett tioårigt perspektiv.  

Socialnämnden överlåter till förvaltningen att besluta om placering, där 

behovet är störst inom barnavården, av en socialsekreterartjänst.   

Prioriteringsordning för äskande enligt följande: 

 tkr Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

1. Minskade intäkter migrationsverket 4 000  4 000 4 000 4 000 

2. 3 socialsekreterare inom barnavården 1 725 1 725 1 725 1 725 

3. Assistansens lönerevision 571 1 348 2 150 2 973 

4. Institutionsvård barn 500 500 500 500 

5. Förbrukningsinventarier 100 100 100 100 

6. Ny gruppbostad att ersätta befintlig – 

ökad hyra 

  1 050 1 050 

 Summa äskande om utökad budgetram 6 896 7 673 9 525 10 374 

 

Reservation 

Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin 

Haraldson (C) och Ylva Särnmark (FP) reserverar sig till förmån för Åsa 

Evaldssons (M) yrkande gällande tjänstemannaförslaget om två 

socialsekreterartjänster.     

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 2015-000047 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Anna Lindén. 

Socialnämnden visar ett bättre resultat än vid tertialuppföljning I per den 30 

april 2015.  Prognosen visar på ett överskott om ca 1 500 tkr.  

      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt Ylva Olsson (SD). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/ 

anslagsförbrukning till dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(26) 
2015-06-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2015-000080 709 

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

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av 

en servicebostad enligt LSS för psykiskt funktionshindrade personer/ 

personer med utvecklingsstörning. Inom socialförvaltning finns idag ett antal 

beslut om boende som pga platsbrist inte kunnat verkställas. 

 

Ett beslut som inte verkställs inom tre månader kan medföra 

vitesförläggande av Förvaltningsrätten efter ansökan från Socialstyrelsen. 

Vite beräknas på den kostnad kommunen skulle haft för att verkställa 

beslutet, för beslut om boende kan beloppet uppgå till ca 1 miljon kronor. 

Ett serviceboende enligt LSS kan betecknas som ett boende för personer som 

inte har samma behov av stöd som ges i en gruppbostad. Därmed kan 

målgruppen bestå av boende med olika grader av stödbehov. Det betyder att 

personer från både SSO (Stöd service och omsorg) och Råd och Stöd kan 

erhålla beslut om plats i samma boende. 

Ett serviceboende kan till antalet lägenheter vara större än en gruppbostad 

enligt lagen om LSS. 

 

Beskrivning av lokalbehovet 

Boendet ska vara anpassat för personer med olika slags funktionshinder. 

Miljön ska vara lugn och rogivande men möjligheter ska också till friskvård 

och olika slags aktiviteter. Personalens behov av översikt och övervakning 

ska vägas mot de boendes integritet. 

 

De gemensamma utrymmena och de boendes lägenheter ska utformas till 

innehåll och färgsättning så att inomhusmiljön ger lugn och känsla av 

trygghet och säkerhet. Miljön ska vara anpassad för personer med 

funktionshinder och självdestruktivt beteende och i vissa fall inslag av 

utagerande beteende. Dörrar ska vara av hög kvalitet och godkända 

låsanordningar.  
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Sprinklersystem och automatiska brandlarm ska installeras och 

branddokumentation utföras. Larmet ska vara kopplat till mobiltelefon. 

Personalen ska ha överfallslarm och titthål i fastighetens huvudentré. 

Porttelefon ska installeras till varje separat lägenhet då de boende ska kunna 

ta emot besök utan att personalen ska öppna dörren. Kabel- TV och 

bredband ska installeras som normal standard. Lägenheterna kräver god 

isolering så att de boende inte störs av grannar eller pågående verksamhet. 

Fastigheten ska ha god ventilation. 

 

Tilltänkt lokal 

Blekingebostäder AB har en fastighet på området Parkdala som efter vissa 

justeringar och ombyggnad skulle kunna fungera bra för de behov vi önskar 

få tillgodosedda för boendet. Socialförvaltningen har kartlagt kommande 

behov och slagit fast att boendet ska omfatta åtta lägenheter. Om antalet 

platser i boendet behöver utökas finns möjligheten att till ett serviceboende 

enligt LSS knyta ett flertal satellit lägenheter. Den möjligheten finns inte vad 

gäller gruppbostad.  Vid kontakt har företaget visat intresse att bygga om 

fastigheten och hyra ut den till socialförvaltningen. Äldreförvaltningen hyr 

av samma fastighetsägare och har fått lokalerna anpassade efter sina behov 

på ett tillfredställande sätt. 

 

Projektgrupp 

Fastighetsägaren leder projektet. Från socialförvaltningen deltar 

verksamhetschef och enhetschef från Råd och Stöd och enhetschef från Stöd, 

service och omsorg. Byggnadsteknisk personal från byggnadskontoret. 

Representant från räddningstjänsten. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsteam och brukarorganisationer adjungeras 

till projektgruppen. 

 

Utrustning av lokalerna 

De boende betalar hyra för sina lägenheter. Hyresnivån får inte överstiga 

försäkringskassans beräkningsgrund för bostadstillägg. Hyran för den 

enskilde kommer att uppgå till ca 5 500 kronor/mån Socialförvaltningen 

bekostar de gemensamma utrymmena som regleras i ett blockhyresavtal 

mellan Ronneby kommun och Blekingebostäder AB. 
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Inventarier behövs enligt nedanstående förteckning 

Matbord med stolar,   10 000 kr 

Köksutrustning till gemensamt kök  10 000 kr 

Möbler till gemensamt vardagsrum  20 000 kr 

Möbler till pers.lägenhet och kontor  25 000 kr 

Belysning och textilier   20 000 kr 

Utsmyckning av inne och utemiljö,  10 000 kr 

Till personalutrymmena krävs telefoner  

datorer, TV och överfallslarm.  50 000 kr 

Summa:                                            145 000 kr 

 

Ekonomi 

Driftsbudgeten är beräknad till 4 307 kronor. Siffrorna är dock högst 

preliminära. Personalbemanningen får ses som en grundbemanning och 

omprövas utifrån de brukare som flyttar in i boendet. Detsamma gäller 

beräkningen av boendekostnaden för brukare som inte är fastställd. Mer 

korrekta siffror får presenteras under processens gång. Medlen finns 

budgeterade fr o m 2016. 

 

Installation av sprinklersystem och automatiskt brandlarm ska ombesörjas av 

Socialnämnden. Den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till vardera ca 

300 000 sammanlagt 600 000 kronor.  

Förslag till beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med Blekingebostäder 

AB, 

att Socialnämndens ordförande undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 

att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 000 kronor. 

 
Deltar i debatten 

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

Lill (S). 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar 

hyresavtal, för hela byggnaden, med Blekingebostäder AB. 

 

Föreslå att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), 

undertecknar bifogad avsiktsförklaring samt 

 

att äska medel till installation till sprinklersystem och automatiskt brandlarm, 

600 tkr. 
________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr 2015-000091 700 

Remiss av medborgarförslag om information om 
psykiatrireformen 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet. 

Pär Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige i 

Ronneby kommun 2014-08-25 som gäller återupprättande av 

mentalsjukhusen. I medborgarförslaget skriver Pär Eliasson om det 

olämpliga att stänga alla mentalsjukhus som avvecklades i samband med 

Psykiatrireformen 1995. 

Yttrande 

Kommunerna har tillsammans med Landstingen ett gemensamt ansvar för att 

erbjuda psykiskt sjuka människor vård och stöd. Ansvarsfördelningen har 

sedan reformen utvecklats till den psykiatrivård som bedrivs idag. 

De institutioner som finns idag i landet står under Landstingets och Statens 

ansvar. 

Det är med andra ord inte en kommunal angelägenhet att besluta om ev 

mentalsjukhus ska finnas eller inte.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att utifrån ovanstående yttrande anse 

medborgarförslaget besvarat.  

 
Deltar i debatten 

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

ersättare Martin Moberg (S).  

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr 2014-000127 751 

Extraordinär öppenvårdsinsats inom 
socialförvaltningens barnavård 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutade under 2013 att Råd och Stöd familj kan använda 

extra resurser vid arbetsanhopning för att klara verkställigheten av insatser. 

 

Under 2015 har insatsen använts vid ett tillfälle till en kostnad av  

865 kronor. 
.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 116 Dnr 2015-000023 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redogör för fem delegationsbeslut.  

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 117 Dnr 2015-000096 751 

Inspektionen för Vård och Omsorg -Meddelande och 
begäran om yttrande  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner yttrandet.  

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Kevin Lill (S), Ylva Olsson (SD) samt 

Birgitta Larsson (RP).  

      

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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§ 118 Dnr 2015-000070 750 

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning 
2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.   

 

Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till 

protokollet.  

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP) samt 

Kevin Lill (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att 

framöver lägga ner extra resurser på utredningstiden, gällande punkten ”mer 

än fyra månader” i verksamhetsuppföljningen, för att få ner dessa 

utredningar så att förvaltningen håller tiderna som är lagstadgade.       

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Socialförvaltningen får i uppdrag att framöver lägga ner extra resurser på 

utredningstiden, gällande punkten ”mer än fyra månader” i 

verksamhetsuppföljningen, för att få ner dessa utredningar så att 

förvaltningen håller tiderna som är lagstadgade. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen, barn och familjeenheten 
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§ 119 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 (sk etableringsärenden) söker hjälp på 

socialförvaltningen. De efterfrågar hjälp från försörjningsenheten och hjälp 

med information i kontakter med andra myndigheter exempelvis 

försäkringskassan, migrationsverket, skatteverket samt kommunens övriga 

verksamheter. Situationen blir ohållbar i socialförvaltningens reception och 

det är svårt för försörjningsenhetens mottagning att handlägga ärenden. 

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. F n är majoriteten arabisktalande. 

Behov 

Socialförvaltningen 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. 

Försörjningsenheten är hårt belastad pga ökat antal etableringsärenden.  
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Bedömning 

Inrättande av funktion som kan vara behjälplig med beredande av 

ansökningar av försörjningsstöd kan innebära att vi minskar ner tiden vad 

gäller det 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.   

 

Undertecknad har haft dialog med Henrik Lövgren, chef för 

samhällskommunikatörerna. Genom finansiering av tjänst kan 

samhällskommunikatörerna ansvara för ovan nämnda arbetsuppgift.   

 

Förslag till lösning 

Försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder ansökan 

om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande utredning och 

beslut vid behov med hjälp av tolk.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning.  

 

Deltar i debatten 

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

Larsson (RP), Ylva Olsson (SD), Malin Månsson (S) samt ersättare Anna-Mi 

Tamsel (KD). 

Yrkanden 

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

tillägg: Försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder 

ansökan om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande 

utredning och beslut vid behov med hjälp av tolk.  
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Ylva Särnmark (FP) yrkar bifall till ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande 

men att följande lydelse i texten tas bort: med möjlighet till utökning.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförandens yrkande, 

tjänstemannaförslaget med tilläggstext.      

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära extra medel från 

flyktingmottagningens balanskonto till finansiering av 50 % tjänst med 

möjlighet till utökning. 

Att försörjningsenhetens mottagning förstärks med person som bereder 

ansökan om försörjningsstöd.  Socialsekreterare hanterar fortfarande 

utredning och beslut vid behov med hjälp av tolk. 

 

Reservation 

Ylva Särnmark (FP) och Birgitta Lagerlund (M) reserverar sig till förmån för 

Ylva Särnmarks (FP) yrkande.      

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 120 Dnr 2015-000005 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 Två beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg i ärenden, 

klagomål avseende barn- och familjeärende. IVO bedömer att 

nämnden efter begärda kompletteringar handlagt ärenden i enlighet 

med gällande lagstiftning. Ärendena är avslutade. 

 Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg gällande tillsyn av 

gruppbostad. Ärendet är avslutat. 

 Lex Sarahanmälan gällande gruppbostad, åtgärder är vidtagna och 

ärendet är avslutat. 

 En ny enhetschef till barn- och familjeenheten är rekryterad, Else-

Marie Emilsson.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (FP) samt Ylva 

Olsson (SD). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 121 Dnr 2015-000024 709 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL.  

      

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Kevin Lill (S), Ylva Särnmark (FP), Ylva Olsson (SD) samt 

ersättare Anna-Mi Tamsel (KD). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 122 Dnr 2015-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.    

Cura Individutveckling direktionen, protokoll 2015-02-25. 

 

Blekinge kompetenscentrum – Blekinge paraplyet ”Återhämtning från 

psykisk ohälsa” 

Sveriges kommuner och landsting- cirkulär 15:17 – tillämpning av 

konverteringsregeln i 5§ andra stycket anställningsskyddslagen och om 

arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte konvertera 

anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 123 Dnr 2015-000012 700 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Regeringen beslutat att ge 

Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och förvalta ett webbaserat stöd till 

kommunerna för deras yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare 

med kortare erfarenhet i den sociala barn- och ungdomsvården.  

 

Socialstyrelsen får även i uppdrag att anskaffa två uppdragsutbildningar 

vardera motsvarande 7,5 högskolepoäng, dels en påbyggnadsutbildning för 

socialsekreterare med minst två års erfarenhet i den sociala barn- och 

ungdomsvården, dels en ledarskapsutbildning för arbetsledare och chefer 

inom individ- och familjeomsorgen.  

 

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och 

Landsting, Samarbetskommittén för Sveriges socionomutbildningar, 

akademikerförbundet SSR, fackförbundet Vision och med andra aktörer som 

Socialstyrelsen bedömer lämpliga.  

 

Ronneby kommun, Kunskapskällan, skulle kunna vara en utmärkt plats till 

att förlägga denna utbildning.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) avslutar mötet med att önskar ledamöter, 

ersättare och tjänsteman en trevlig sommar! 

 

Ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar ordförande detsamma. 

________________ 

 


