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§ 22 Information – Barnavård.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich hälsar alla välkomna till denna förmiddag som innehåller
information/redovisning gällande Barnavård.
Enhetscheferna Nina Ilvell och Veronika Jönsson lämnar en Power Point presentation från sina
verksamheter. Presentationen kommer att sändas ut till ledamöter och ersättare i nämnden.
Under 2013 kom det in 610 st ärenden mot 268 st år 2012. 343 st (varav 288 barnavårdutredningar)
inledda utredningar 2013 mot 200 st år 2012. Ronneby har en hög andel placerade barn, det är ca 60
placeringar/år, i dagsläget 47 pågående ärenden och ca 80 % är längre placeringar. Det finns fler
flickor är pojkar placerade i familjehem och fler pojkar än flickor i HVB-hem. Ronneby har i
dagsläget inte något jourhem som kan ta emot akuta placeringar. Notavillan i Karlshamn kan ta
emot akutplacering från Ronneby. HVB-placeringarna ökade till det dubbla under 2013.
Enhetschefen har delegation på att placera barn/ungdomar i tre månader, därefter går ärendet upp
till Arbetsutskottet för beslut. När det gäller hemflytt, av de som varit placerade, är det angeläget att
det fungerar med familjen, boendet, skolan mm. Under de tre första månaderna behövs det mycket
stöd.
Öppenvårdsinsatser 0-18
Bistånd – Familjepedagogisk insats, IHF – Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling är en
manualbaserad öppenvårdsbehandling som riktar sig till barn, ungdomar och familjer. Manualen har
byggts upp och utvärderas kontinuerligt sedan 2001. I november fick Ronneby certifiering för IHF.
RePulse-metoden är manualstyrd och där arbetar man med barn från fyra års ålder och deras
föräldrar.
Ungdomsboende, stöd i att få boendet att fungera, tvätt, städ, inköp, ekonomi mm.
Stöd vid umgänge. Samtalskontakt, råd och stöd.
Projekt support – för barn som fått beteendeförändring pga av våld i nära relation.
Trappan – för barn som bevittnat och/eller utsatts för våld.
HAP – Haschavvänjningsprogram.
Service - BiFF, Skilda världar, Solrosgrupp KOMET, 3 - 11 och 12 - 18, samt förebyggande
teamet.
KOMET är ett föräldrastödsprogram som bygger på att förbättra kommunikationen och relationen
mellan föräldrar och barn.
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar statistik för placeringar inom Ronneby, Blekinge och riket.
kolada.se är en stor databas där man kan söka viktig information som gäller kommun och landsting.
Ronneby har mindre kostnader för öppenvård än i övriga landet.
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Pernilla Tillberg bitr. verksamhetschef för Notavillan presenterar sig och lämnar en redovisning om
verksamheten.
Notavillan drevs först i landstingets regi i Karlskrona. I januari 1986 flyttade enheten till
villaområdet Notavalla i Karlshamn, därav verksamhetens namn. Notavillan var då ett traditionellt
barnhem med fem platser. I början av 1993 övergick huvudmannaskapet till Cura Individutveckling
(fd Vårdförbundet Blekinge). Ett kommunalförbund med alla fem Blekinges kommuner som
medlemmar. Notavillan har därefter bytt lokaler två gånger och är idag beläget i ett bostadsområde,
Fridhem, i utkanten av centrala Karlshamn.
Notavillan har 16 anställda med varierande bakgrund och kompetens, samt lång erfarenhet av
människor med psykosociala problem. Här finns bland annat socionom, sjuksköterska,
fritidspedagog, förskollärare och socialpedagog.
Platsantalet är idag 12. Notavillan har även tillgång till separata lägenheter i området för
öppenvårdsärenden, det vill säga familjer med mindre omvårdnads/skyddsbehov än de familjer som
bor inne på Notavillan. Verksamheten arbetar även med eftervård och umgängesärenden.
Under hösten 2010 startade Notavillan ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Boendet är handikappanpassat och larmat för kvinnans och barnens trygghet. I de fall där kvinnan
primärt endast har ett skyddsbehov, får hon stöd och tillsyn av Notavillans personal ca 10 timmar
per vecka.
Notavillan strävar efter att arbetet med klienterna ska ske i samverkan med uppdragsgivaren och ha
kontinuerlig kontakt med socialtjänsten. Efter avslutat arbete utvärderas resultatet tillsammans med
socialtjänsten som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete. Uppdragsgivaren ansvarar för att en
vårdplan upprättas och som följer med det placerade barnet vid inskrivningen. Notavillan ansvarar
sedan för behandlingsinnehållet, som dokumenteras i genomförandeplanen.
Barnen och föräldrarna vistas hos oss på de villkor och överenskommelser som vi och
uppdragsgivaren träffat tillsammans med klienterna. Placeringsbeslut lämnas av alla placerade
kommuner. En skriftlig sammanfattning av hur behandlingsarbetet fortlöper lämnas varje månad till
uppdragsgivaren.
För de barn vars föräldrar inte är på Notavillan är arbetet inriktat på att ge en god omvårdnad, social
träning, stöd i skolan och en meningsfull fritid. Vi deltar aktivt i att förbereda och underlätta
flyttningen till det egna hemmet eller till en eventuell familjehemsplacering. När barn vistas hos oss
tillsammans med sina föräldrar, inriktas arbetet på att ge föräldrarna psykologiskt, pedagogiskt och
socialt stöd. I förändringsarbetet fäster vi stor vikt vid familjens hela sociala nätverk och det kan
också innefatta olika former av öppenvårdskontrakt. Utöver den traditionella institutionsvården har
Notavillan kunskaper och möjligheter att praktiskt arbeta med vårdnads- och umgängesproblem.
Här får barn och föräldrar möjlighet att med stöd av erfaren personal finna nya vägar till ett
praktiskt fungerande umgänge.
Om det genomförs en utredning av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov så sker den
under en åttaveckorsperiod. Utredningen utgår från BBIC-modellen och redovisas skriftligt till
uppdragsgivare och klient.
I första hand är Notavillan en verksamhet för akuta placeringar även om längre vistelser
förekommer. Barn och ungdomar kommer till oss för omvårdnad, skydd, behandling eller utredning
i avvaktan på annan åtgärd. Ibland kommer de ensamma, men oftast tillsammans med föräldrarna.
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Barn, vars föräldrar inte vistas på Notavillan, prioriteras för en snabb utskrivning. Om det
genomförs en utredning av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov, så är utredningstiden
minst åtta veckor. Föräldrar som inte är inskrivna har ändå möjlighet att besöka barnet/barnen
utifrån en upprättad genomförandeplan. Som inskriven på Notavillan krävs att man är drogfri.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Birgitta
Larsson, (RP), Birgitta Lagerlund, (M), Ylva Särnmark, (FP), Ewa Svensson, (S), Tomas Lundberg,
(OPOL), Omid Hassib, (V), samt ersättare Johannes Chen, (KD).
Ordförande Kristina Valterson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant och
givande information.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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§ 23 Information om Folkhälsopolicy Ronneby kommun 2013-2016.
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz presenterar sig och lämnar följande redovisning.
Folkhälsopolicyn antogs av Kommunfullmäktige i september 2014. Policyns övergripande mål är
en god och jämlik folkhälsa. Målet anknyter till det nationella folkhälsomålet ”Att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” och dess
målområden. Det anknyter också till Ronneby kommuns övergripande mål: fler jobb, attraktivt
boende, en bra skola, omsorg, socialtjänst, miljö och levande kultur och fritid.
Kommunen bedriver en omfattade och bred verksamhet som har grundläggande betydelse för
befolkningens hälsa. På flera olika sätt bidrar kommunens arbete till att nå det övergripande målet
för folkhälsan. Kommunernas verksamhet är relevant för samtliga elva nationella målområden och i
vissa fall har kommunen huvudansvaret för frågorna. Flera områden benämns inte som
folkhälsofrågor, men har ändå grundläggande betydelse för de livsvillkor och livsmiljöer som
främjar god hälsa. Exempel på detta är barnomsorg och skola, socialtjänst och äldreomsorg samt
samhällsbyggnad- och miljöfrågor. Kommunen har dessutom en betydelsefull roll som arbetsgivare
med många anställda.
Alla nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunen ska genom att belysa hur den egna
verksamheten påverkar hälsan och kommunens befolkning, skapa egna åtgärder samt arbeta för att
uppnå folkhälsopolicyns övergripande mål. Arbetet ska följas upp genom årsredovisningar från
respektive nämnd och bolag samt kommunen som helhet genom ett folkhälsobokslut.
De områden som i första hand rör Socialnämnden är:
Delaktighet och inflytande i samhället
Barn och ungas uppväxtvillkor
ANDTS – Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
När det gäller ANDTS så är en fungerande tillsyn, kartläggning av drogvanor, drogfria miljöer,
opinionsbildning, föräldrastöd, stöd, vård behandlingsinsatser och förbyggande insatser viktiga.
Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning, barn och föräldrar har ofta sämre
hälsa, (oavsett funktionsnedsättning).
Beträffande barn och ungas uppväxtvillkor är föräldrastöd, barn och unga med
funktionsnedsättning, delaktighet i vård, våldsutsatta barn och barnperspektiv inom
försörjningsstöd, särskilt viktiga.
Komet arbetar för att alla barn och unga ska erbjudas samma stöd.
I arbetet framåt bör Socialnämnden arbeta med följande åtgärder:
Belysa hur den egna verksamheten påverkar hälsan.
Prioritera och skapa åtgärder för att uppnå de egna prioriteringarna utifrån Folkhälsopolicyns
intentioner.
Verksamhetsplanera.
Ha uppföljning via årsredovisning.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Tomas
Lundberg, (OPOL), Ylva Särnmark, (FP) samt Malin Månsson, (S).
Ordförande Kristina Valterson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant och
givande information samt önskar Malin lycka till med nya jobbet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att noterar informationen till protokollet.
_____________________
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2013/155
§ 24 Begäran om remissyttrande gällande förslag till kommunövergripande plan
mot våld i nära relationer 2014 – 2016.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-19

Remissyttrande över förslag till
kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016.

2 Handling

2013-11-18

Begäran m remissyttrande gällande
förslag till kommunövergripande plan mot
våld i nära relationer 2014-2016,
Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer har arbetats fram på uppdrag av
folkhälsorådet, som verkar under Kommunstyrelsen. Detta då nuvarande handlingsplan mot våld i
nära relationer 2011-2013 löper ut.
Planen mot våld i nära relationer syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt
förebyggande arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016 för att förebygga och
minska våldet. Den riktar sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.
Den reviderade planen har efter beslut från Kommunfullmäktige kompletterats med ett avsnitt om
hedersrelaterat våld.
Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av servicegivare och som
arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det viktigt att varje nämnd tar fram egna insatser och
handlingsrutiner utifrån verksamhets- och ansvarsområde.
Planen presenteras med fyra bilagor: kunskapsöversikt, aktörers ansvar och befintliga resurser, mall
för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer samt en kontaktlista.

Yttrande
Planen i sin helhet
Helhetsintrycket av planen är att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna ger en god bild
över vad som menas med våld i nära relationer och den nya kompletterande delen av våld i
samkönade relationer är viktig att lyfta fram med anledning av att den i sammanhanget kan ses som
extra komplex.
Socialnämndens ansvar
Socialnämnden har ett betydande ansvar för frågor rörande våld i nära relationer. I uppdraget ingår
att erbjuda skydd och stöd till utsatta individer. Den insatsen ges i Ronneby kommun främst av
verksamheten SESAM som numera är en erkänd och etablerad verksamhet både i och utanför
Ronneby kommun.
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Av planen framgår vidare att Socialnämnden har ansvar för att informera och stötta andra nämnder,
förvaltningar och bolag i arbetet med våld i nära relationer.
Socialnämndens ansvar för ovan nämnda områden täcks väl av de delmål som redovisas i planen för
2014-2016

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Malin
Månsson, (S), Birgitta Lagerlund, (M) samt Ylva Särnmark, (FP).
Yrkanden
Ylva Särnmark, (FP), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Kvinnokonvention (CEDAW)
och FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) bör var med i dokumentet.
Propositionsordning
Ordförande Kristna Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning, med Ylva Särnmarks, (FP), tillägg, såsom
sitt yttrande i ärendet och översända detsamma till Kommunledningsenheten.
_____________________
Exp.
Kommunledningsenheten
Malin Weinholtz
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§ 25 Medlingsverksamhet - redovisning av 2013 års verksamhet.
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-21

Medlingsverksamhet 2013, Christina
Gustavsson.

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet
Sammanfattning
Medlingsverksamheten omfattas av fyra kommuner, Ronneby, Olofström, Karlshamn och
Sölvesborg. En medlarsamordnare sköter medlingsarbetet samt samarbetet med socialtjänst, polis,
åklagare, frivård, brottsoffermyndighet, skolor m fl.
Antalet inkomna ärenden under perioden har varit 53 st, och av dessa har 33 lett till genomförda
medlingar. För Ronnebys del har 8 st färdigmedlade ärenden genomförts. De vanligaste brotten i
Ronneby har varit olaga hot (8), ofredande (3), grannekonflikt (1) och stöld (1)
Ett nytt avtal för 2014 presenteras och kostnaderna för hela projektet, 638 835 kr, redovisas. För
Ronnebys del är kostnaden 200 500 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Malin
Månsson, (S), Omid Hassib, (V) samt Ylva Särnmark, (FP).
Yrkanden
Åsa Evaldsson, (M), yrkar att det till nästa sammanträde ska redovisas om medlaren Christina
Gustavsson skulle kunna genomföra utbildning i medling för Socialförvaltningen, eller om man ska
skicka personal, som det berör, på utbildning redan i år.
Propositionsordning
Ordförande Kristna Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning av medlingsverksamheten till protokollet.
Att godkänna avtalet för 2014 samt att därefter säga upp avtalet inför 2015.
___________________
Exp.
Christina Gustavsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

2014-02-25

11(22)

§ 26 KRAMI – redovisning av 2013 års verksamhet.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-13

Redovisning av KRAMI:s verksamhet.

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Ronneby Socialnämnd har sedan 2011 deltagit i KRAMI Blekinge tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Karlskrona och Karlshamns Socialnämnder.
Kramiverksamheten bedrivs gemensamt av AF, kriminalvården och kommunerna.
Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunerna bekostar en personal vardera. Drifts och
lokalkostnader delas av Kriminalvården och kommunerna medan Arbetsförmedlingen bekostar
arbetsmarknadsåtgärder för deltagarna. Kostnaden för Ronnebys del uppgick under 2013 till 186
tkr. För 2014 är 191 tkr budgeterade för Kramiverksamheten.
Personalgruppen på tre personer, en arbetsförmedlare, en frivårdsinspektör och en socialsekreterare
arbetar tillsammans med vägledning, praktikplacering och annat stöd som syftar till att deltagarna
ska få och behålla ett arbete. Målgruppen är män som är arbetslösa, har kontakt med socialtjänst och
har eller har haft kontakt med kriminalvården. Även arbetslösa kriminalvårdsklienter utan kontakt
med kommunens socialtjänst, kan bli aktuella. Sedan 2013 är det även möjligt för kvinnor att delta i
KRAMI Blekinge.
Deltagare genomgår först ett vägledningsprogram i ca 4-6 veckor. Därefter får de en praktikplats
eller startar en utbildning. Praktiken övergår så fort som möjligt i en lönebidragsanställning.
Deltagarna har under hela tiden kontakt och stöd av KRAMI projektet. Efter ett års
lönebidragsanställning avslutas deltagandet i projektet
Nuläge
Ronneby socialtjänst är mycket nöjda med utfallet av KRAMI samarbetet. KRAMI är en insats som
kan användas för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som det annars skulle vara
mycket svårt att hitta lämpliga insatser för.

Under 2013 har 34 män och 3 kvinnor deltagit i Kramiverksamheten i Blekinge. Utav dessa har 16
män och en kvinna kommit från Ronneby. Utav Ronnebydeltagarna har 14 st haft kontakt med
socialtjänsten.
Av de 17 deltagarna från Ronneby deltar just nu 3 st i vägledningsprogram på KRAMI, 11 st har
arbete/praktik och 3 st har avbrutit sitt deltagande i KRAMI.
Kramiverksamheten har dessutom haft kontakt med ett stort antal personer för information och
intervju om deltagande i KRAMI. Totalt har 59 personer informerats om KRAMI under 2013, utav
dessa har 22 st skrivits in i Kramiprojektet.
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Sammanfattning
KRAMI samarbetet är en viktig resurs för en grupp där Socialtjänsten på egen hand har mycket
svårt att hitta lämpliga insatser. KRAMI i Blekinge har fungerat bra och visar goda resultat.
Socialtjänsten i Ronneby har haft förhållandevis många personer som deltagit i verksamheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Tomas Lundberg, (OPOL), Åsa
Evaldsson, (M) samt Omid Hassib, (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
_____________________
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§ 27 Delegationsärende.
Socialsekreterare Eric Johansson redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Åsa
Evaldsson, (M), Birgitta Lagerlund, (M), samt Tomas Lundberg, (OPOL).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda
enligt delegationsordningen.
_____________________
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2014/2
§ 28 Anhållan om tilläggsanslag TA i kompletteringsbudgeten.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-11

Anhållan om tilläggsanslag TA i
kompletteringsbudgeten.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich fördrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Verksamhetssystem Socialförvaltningen 454 tkr
Älgbacken 8,inventarier
44 tkr
Peder Holmsgatan, inventarier
37 tkr
Motivering:
1. Verksamhetssystem för Individ- och familjeomsorgen senarelagt, kvar finns fortsatta
utbildningsinsatser samt kostnader och avgifter för nya nödvändiga moduler.
2. Behov av ytterligare komplettering av inventarier för gruppbostad.
3. Behov av ytterligare komplettering av inventarier för gruppbostad.
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om tilläggsanslag i kompletteringsbudgeten, enligt ovan redovisade poster, till Socialförvaltningen.
_____________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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2014/16
§ 29 Riktlinjer för hemfixarens sociala tjänster inom Ronneby Kommun.
Beslutsunderlag
1. Beslut allmänt ärende

2014-02-12

ÄN § 19/2014 2014-01-12,
Remissyttrande överriktlinjer för
hemfixarna.

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-01-21

Riktlinjer för hemfixarens sociala tjänster
inom Ronneby Kommun.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Hemfixaren startade juni 2009 och har sin tjänst förlagd inom socialförvaltningens dagliga
verksamhet. Hemfixaren erbjuder en service till personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri
hjälp med riskfyllda vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Efterfrågan av tjänster
från hemfixaren har sedan starten varit stor. Främst efterfrågas stöd med fönsterputsning. Servicen
är ett frivilligt åtagande från kommunen, det vill säga icke lagstyrd verksamhet.
Under år 2013 har hemfixaren tillsammans med deltagare från daglig verksamhet utfört 524
fönsterputsningar samt 271 övriga ärenden.
Fönsterputsning är en arbetsuppgift som till stor del varit svår för deltagare i daglig verksamhet att
utföra varav arbetssysslan utförts av den som är anställd som kommunens hemfixare.
Fönsterputsning är begränsat till 2 gånger/år och max 2 rum och kök. Fönsterputsningen har lett till
besvär med värk i armbågsleder hos hemfixaren, som sökt behandling för detta.
Hemfixarens framtida service
Fönsterputsning bör ej ingå i hemfixarens service till kommunens invånare över 67 år. Personer
som inte själva kan utföra denna syssla på egen hand kan ansöka om stöd via hemtjänsten. Det finns
även möjlighet att köpa denna tjänst av privata städbolag utan allt för stor kostnad med möjlighet
till RUT-avdrag. Fönsterputsning kan ses som konkurrerande verksamhet när den utförs
kostnadsfritt av kommunens hemfixare. Hemfixarens tjänster bör bestå av insatser som ej utförs av
ordinarie hemtjänst.
Under diskussionerna framkommer att Äldrenämnden och Kommunala Pensionärsrådet bör yttra
sig i ärendet innan beslut tas av nämnden.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden antar följande riktlinjer för hemfixarens service:
- Byte av gardiner
- Sätta upp och byta batterier i brandvarnare
- Byta glödlampor, lysrör och proppar
- Flytta lättare möbler och mattor
- Fästa upp sladdar
- Flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare.
- Plocka fram och bort julsaker.
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Äldrenämnden har lämnat följande yttrande:
Sammanfattning
Fönsterputsning för de som är 67 år och äldre kan ses som en insats för att förebygga fall och andra
skador och 524 fönsterputsningar av totalt 795 insatser/ärenden totalt 2013 visar att många äldre vill
ha hjälp med detta. Däremot kan det tyckas orätt att en äldre över 67 år kan ringa hemfixaren och
beställa hjälp med fönsterputs kostnadsfritt, men om du har ett behov och inte kan utföra det själv
måste du ansöka om hjälpen och dessutom betala för det.
I äldreförvaltningens broschyr om omvårdnad och service i hemtjänsten står det att de som behöver
hjälp i sin vardag kan ansöka om hemtjänst via biståndshandläggare. Det är behovet som ligger till
grund för biståndshandläggarens beslut. En av de vanligaste serviceinsatserna är städning.
Städningen utförs vanligtvis varannan vecka och omfattar två rum, kök, hall och badrum.
Fönsterputsning utförs två gånger per år inom denna insats.
Även i äldreförvaltningens riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser inom
hemtjänsten står om städinsatsen och att fönsterputsning utförs två gånger per år.
Det som bör poängteras är att hemfixarnas service till de som är 67 år och äldre när det gäller
fönsterputsning inte kan ersättas av hemtjänsten. Hemtjänst ansöker den enskilde om och
fönsterputsning ingår först om bifall om städinsats är aktuellt.
Insatserna som i övrigt anges i socialnämndens förslag om riktlinjer för hemfixarens service anses
vara av förebyggande karaktär och inryms normalt sett inte i den ordinarie hemtjänsten.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta anta äldreförvaltningens remissvar gällande riktlinjer för
hemfixarens sociala tjänster inom Ronneby kommun.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att anta Äldreförvaltningens remissvar, med en revidering i texten, gällande
riktlinjer för hemfixarens sociala tjänster inom Ronneby kommun som sitt yttrande i ärendet och
översända detsamma till Socialnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Åsa
Evaldsson, (M) samt Omid Hassib, (V).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund, (M), yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson, (M), bifall till förslaget som
Stöd- service och omsorg lämnat.
Propositionsordning
Ordförande Kristna Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för hemfixarna enligt följande:
- Byte av gardiner
- Sätta upp och byta batterier i brandvarnare
- Byta glödlampor, lysrör och proppar
- Flytta lättare möbler och mattor
- Fästa upp sladdar
- Flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare.
- Plocka fram och bort julsaker.
___________________
Exp.
Stöd service och omsorg
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2014/13
§ 30 Kontaktpolitikerverksamhet 2014.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-02-18

Kontaktpolitikerverksamhet 2014.

Ordförande Kristina Valtersson, (C), föredrar ärendet.
Sammanfattning
Varje år har ledamöter inom Socialnämnden en dag till sitt förfogande för att vara ute i
verksamheten och följa arbetet. Ett förslag till uppdelning redovisas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson,(S) och Omid
Hassib, (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till Kontaktpolitikerdagar för 2014.
_____________________
Exp.
Socialnämndens ledamöter
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2014/9
§ 31 Aktuellt i verksamheten.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
•

Lex Sarah rapport gällande en gruppbostad. Verksamhetschef Jörgen Nilsson, Stöd- service
och omsorg utreder ärendet.

•

AFA-medel för förbättringsåtgärder enligt följande:
Persborgshuset – nytt tak, planering av åtgärder på fasaden, vissa nya fönster, övervåningen
håller på att iordningställas så att den kan användas.
Oden – nytt kök, målningsarbeten både ut och invändigt.
Laptop till assistansen, alla anställda har idag tillgång till datorer. Arbete pågår med att lösa
så att verksamhetssystemet ska kunna användas.

•

PUST – Praktik Ungdom Sommartid, ett projekt som förvaltningen haft i många år. Det är
tio högstadieungdomar som får arbetspraktik fem dagar/vecka under tiden 16 – 28 juni
2014. Ett mycket uppskattat projekt av ungdomarna och deras föräldrar. Det är
fältsekreterarna som ansvarar för detta.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C) ledamöterna Åsa Evaldsson, (M) och Birgitta
Larsson, (RP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2014/11
§ 32 Delegationsbeslut.
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2014/12
§ 33 Delgivningsärende mm.
Pärmen för skrivelser/delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Karlshamns kommun – Två Barnahus i Blekinge, ett problem för barnen.
Polisen – Angående Barnahus i Blekinge.
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Socialnämnden, Carola Granberg, (M).
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 16/2014 - Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3.
Kommunfullmäktige § 26/2014 - Omfördelning av budget 2014 från Socialnämnden till
Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen § 44/2014 - Förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och Kulturnämnden.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivningsärenden till protokollet.
_____________________
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§ 34 Övriga frågor.
Ordförande Kristina Valtersson, (C), informerar om en temadag familjer med särskilda behov ”En
familj som alla andra”, torsdagen den 10 april kl 14 00 – 16 00 kl 18 00 – 21 00, Lokstallarna i
Karlshamn.
Vidare om den teaterföreställning ”Normal Tills Vidare” av Blekinge Folkhögskolas Teaterlinje år
1, en mycket bra föreställning i samarbete med nystartade Blekingeparaplyets Livscoacher, som
hjälper människor med psykisk ohälsa. Nya förställningar, torsdagen den 13 mars kl 14:30 och
19:30, Langemarkssalen, Centrallasarettet Karlskrona. Inbjudan kommer att skicka ut via mail till
ledamöter och ersättare.
Omid Hassib, (V), framför önskemål om att autismboendet i Sjöarp kommer till Socialnämnden och
informerar om sin verksamhet
Åsa Evaldsson, (M), ställer frågan om Internationell strategi, hur arbetet har fortsatt.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att Eira Bring tagit plats i tjänstemannagruppen efter
Meriann Nilsson. Förvaltningschefsgruppen har diskuterat ärendet och gemensamma frågor såsom
integration och ungdomsarbetslöshet är viktiga frågor att ha med i projektet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet.
_____________________
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