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§ 35 Dnr 2014-000036 700 

Socialnämndens mål 2014-2015. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. Dokumentet Vision för 
Ronneby ligger under KF:s budget paragraf.  

Ronneby ska vara en framgångskommun där befolkningen och antalet 
arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och 
ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånare, näringsliv och miljö står 
i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje 
enskild individ ska bemötas med respekt och erbjudas god kommunal 
service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och rik fritid. Den 
komunala servicen ska kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska 
finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden 
samt individanpassad omsorg i  livets alla faser. Näringslivet ska 
uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom en nära 
dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och 
vår miljö ska förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess 
värden till eftekomande generationer. Ronneby behöver ett tydligt ledarskap 
och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 
framgångskommun. 

 
Socialnämndens vision och mål för 2014 redovisas. Nedan redovisas de 
förändringar i dokumentet som yrkades under diskussionerna. 
 
Försörjningsstöd  
 
Alla, med behov av mycket långvarigt försörjningsstöd ska vara en 
prioriterad grupp då det gäller insatser för att komma igång med 
sysselsättning. 
 

Yrkanden 
Tomas Lundberg, (OP) m fl, yrkar att Alla ska ändras till barnfamiljer. 
    
Åsa Evaldsson, (M), yrkar att det ska stå - Alla, med fokus på barnfamiljer. 
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Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att Socialnämnden bifaller Tomas Lundbergs, (OP), 
yrkande. 
  

Yrkanden 
Ingrid Karlsson, (S) m fl, yrkar att efter sysselsättning ska följande text 
bifogas: beakta barnens ekonomiska situation. 
 
Thomas Svensson, (S), yrkar att följande text ska bifogas: beakta familjens 
levnadssituation generellt. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att Socialnämnden bifaller Thomas Svenssons, (S), 
yrkande. 
 
Barn- och familjevård ändras till Barn och familj. 
 

• 70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserade ett år efter 
avslutad insats. 

 

Yrkanden 
 Åsa Evaldsson, (M) m fl, yrkar att målet ska öka från 70 % till 90 %. 
 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Socialnämnden bifaller Åsa Evaldssons, (M), yrkande. 
 
Missbruk 
 

• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos 
socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.  

 
Yrkanden 
Åsa Evaldsson, (M) m fl, yrkar att när det gäller hemlösa, som står under 
rubrikerna missbruk och socialpsykiatri, så bör denna punkt flyttas och ligga 
under ett nytt stycke,  med benämningen Generella regler. 
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Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Socialnämnden bifaller Åsa Evaldssons, (M), yrkande. 
 
Generella mål för Socialnämnden: 

• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos 
socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.  

 
• I utredningar som rör familjer och barn, ska barnkonventionen beaktas och 

utgå från ett tydligt barnperspektiv. 
 

• Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och 
tillgodose båda könens villkor och behov, så att god kvalitet och goda 
resultat uppnås för kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar. 
Årsbasis i bokslutet. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa 
Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Omid Hassib, (V), Ingrid Karlsson, 
(S), Ewa Svensson, (S), Malin Månsson, (S), Tomas Lundberg, (OP), 
tjänstgörande ersättarna Lena Fällgren, (C), Monica Jansson, (S), Ingrid 
Nilsson, (S), Thomas Svensson, (S), Johannes Chen, (KD) samt ersättare 
Fredrik Stark, (M).  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt att 
tjänstemännen inom Socialförvaltningen får i uppdrag att revidera i 
dokumentet utifrån de förslag som framkommit under diskussionerna.  

________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
Jörgen Nilsson  
Göran Fridh 
Eira Bring 
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§ 36 Dnr 2014-000037 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2014. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott  om 2 612 tkr kr. 
Institutionsvård barn/unga visar på ett underskott om ca 4 100 tkr. 

Intäker från migrationsverket om 3 500 tkr utöver budget. En korrigering av 
internhyra och borttagande av vårdnadsbidrag har resulterat i en lägre 
budgetram. 

En tjänst som kontaktpersonhandläggare är ej budgeterad. KF har beslutat att 
ej tillskjuta medel, men tjänsten bör vara kvar för att undvika en ökning av ej 
verkställda beslut.    

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamot Ewa 
Svensson, (S) samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/ 
anslagsförbrukning för januari/februari till protokollet. 

________________ 
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§ 38 Dnr 2014-000033 709 

Delegationsärenden 2014. 
 

Sammanfattning  
Socialsekreterare Ida Öberg redogör för fem delegationsbeslut.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ewa 
Svensson, (S), Malin Månsson, (S) samt Tomas Lundberg, (OP).  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 39 Dnr 2014-000038 701 

Alkoholtillsynsplan 2014. 
 

Sammanfattning  
 Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande 
beslutsförslag: 

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 innehåller först en kort sammanställning av 2013 års 
alkoholhandläggning. Sedan följer ett förslag på tillsynsplan för 
serveringställen i Ronneby kommun 2014. Tillsynsplanen kan komma att 
ändras, eftersom serveringställen kan tillkomma eller falla bort under året.    

 
Förslag till beslut 
 att Socialnämnden antar det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan för 
2014 och översänder detta till Länsstyrelsen. 
  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa 
Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Omid Hassib, (V), Anna-Mi Kullman, 
(OP), Malin Månsson, (S), Tomas Lundberg, (OP), tjänstgörande ersättarna 
Fredrik Stark, (M), Lena Fällgren, (C) samt Johannes Chen, (KD).  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta det bilagda förslaget på alkoholtillsynsplan 
för 2014 och översänder detta till Länsstyrelsen. 
________________ 
Exp. 
Länsstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2014-000039 750 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Revidering. 
 

Sammanfattning  
Enhetschef Jessica Bergqvist föredrar ärendet och lämnar ett förslag till 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande lagtext, vägledande norms innehåll 
och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.     

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa 
Evaldsson, (M), Ingrid Karlsson, (S), Ewa Svensson, (S), Ylva Särnmark, 
(FP), Omid Hassib, (V), Anna-Mi Kullman, (OP), Malin Månsson, (S), 
Tomas Lundberg, (OP), tjänstgörande ersättarna Fredrik Stark, (M), 
Johannes Chen, (KD), Monica Jansson, (S) samt ersättare Ingrid Nilsson, 
(S).  

 

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, (M) m fl, yrkar avslag på punkt 5.17: att ekonomiskt bistånd 
till avgift för medlemskap i hyresgästföreningen beviljas. 

Malin Månsson, (S) m fl, yrkar bifall till förslaget under punkt 5.17. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Malin Månssons, 
(S), yrkande om bifall till förslaget i punkt 5.17. 

 
Omröstning begäras och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Malin Månssons, (S), yrkande. 

Nej-röst för Åsa Evaldssons, (M), yrkande om avslag.  
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Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas sju (7) ja-röster mot fem 
(5) nej-röster, en ledamot avstår. Socialnämnden bifaller Malin Månssons, 
(S), yrkande. 

 

Namn: Ja Nej Avstår 
Kristina Valtersson, (C) X   
Ingrid Karlsson, (S) X   
Åsa Evaldsson, (M)  X  
Ylva Särnmark, (FP)  X  
Malin Månsson, (S) X   
Ewa Svensson, (S) X   
Omid Hassib, (V) X   
Anna-Mi Kullman, (OP)  X  
Lena Fällgren, (C) tj.ers  X  
Fredrik Stark, (M) tj.ers  X   
Johannes Chen, (KD) tj. ers  X  
Monica Jansson, (S) tj. ers X   
 7 5  
Jäv 
Tomas Lundberg, (OP), anmäler jäv gällande punkt 5.17 i dokumentet och 
deltar ej i beslutet angående denna fråga. 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera punkterna 4.3/5.7 Datorkostnad 
/dator och punkterna 3.8.2  Egen bil och motorcykel, 5.5 Bil och 7.2.3, Bil 
och motorcykel för vidare utredning.   
 
Att i övrigt godkänna Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

 
Reservation 
Åsa Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Anna-Mi Kullman, (OP) och 
Johannes Chen, (KD), reserverar sig till förmån för Åsa Evaldssons, (M), 
yrkande under punkt 5.17. 

________________ 
Exp. 
Jessica Bergqvist 
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§ 41 Dnr 2014-000010 700 

Informationfrån daglig verksamhet. 
 

Sammanfattning  
Enhetschef Jessica Masmanidou redovisar, tillsammans med 
verksamhetschef Jörgen Nilsson, från Daglig verksamhet.  

Med insatsen daglig verksamhet hjälper vi de som har en funktions-
nedsättning att hitta meningsfulla arbetsuppgifter som är anpassade efter vad 
de klarar av. Daglig verksamhet vänder sig till de som har funktions-
nedsättning i form av utvecklingsstörning, autism eller funktionsnedsättning 
efter hjärnskada i vuxen ålder.  I dagsläger finns 71 personer med verkställda 
beslut.  

Oden - en av enheterna som har daglig verksamhet och finns på 
Vierydsvägen, Ronneby. Där finns 17 brukare och 4 arbetshandläggare och 
ett ekonomibiträde. I fastigheten finns tydliga aktivitetsrum såsom vita 
rummet, mörkrum för sinnesstimulering, musiksäng, bollhav, massage, 
kreativitet, motion/träning mm. Arbetshandledarna har ett mycket bra 
kommunikationssätt så att de får brukarna att känna sig delaktiga. Oden har 
renoverats, lokalerna har blivit ommålade, fått nytt kök och nya möbler. 
Oden har även pensionärsgrupper och kvällsaktiviteter. 

Persborgshuset – Persborgsgruppen har 33 brukare och 7 arbetshandläggare. 
De har också tydliga aktivitetsrum såsom konstnärliga- massage- och 
sinnesstimulerade rum mm. Denna grupp arbetar mycket ute i samhället och 
har behov av att hitta fler samarbetspartners. Ett arbete de utför är att handla 
åt pensionärer, caféverksamhet på Snäckebacksskolan, parkarbete, 
hunddagis, Ronnebyhus m fl. Blekinge Kompetenscentrum och gruppen 
arbetar i ett projekt med pedagogiska appar. Autismenheten har 4 brukare 
och där finns en handledare till varje brukare. 

Arbetscenter har 13 brukare och 2 arbetshandledare. De hjälper till att 
demontera vitvaror, i caféet, utearbete på kyrkogården mm. 
 
Hemfixarna och Stadshuscaféet är andra verksamheter inom enheten.  
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En utveckling/utmaning kommer framöver med den starka målgrupp av unga 
brukare som finns. De vill vara med och påverka i samhället, vilket är 
positivt. 

Genomförandeplaner har upprättats, en manual följs. Viktigt för brukarna att 
kunna påverka, känna delaktighet och att dokumentera vilka frågor som är 
viktiga för brukaren. 

Daglig verksamhet efterlyser samarbete med aktörer för att kunna få ut 
brukare i arbetet. Sorteringsarbete är en bra sysselsättning.  

Arbetstiderna för denna grupp är mellan kl 09 00 – 15 00 mån-tis, tors-fred, 
och 09 00 – 14 00 på onsdagar. De som inte kan ta sig till arbetet får hjälp 
med resorna.   

De som har en psykisk funktionsnedsättning kan söka sysselsättning enligt 
SoL (Socialtjänstlagen). 

Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack 
för en intressant och givande information. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa 
Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Omid Hassib, (V) samt tjänstgörande 
ersättare Johannes Chen, (KD). 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2014-000009 700 

Aktuellt i verksamheten. 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 

• En Lex Sarah rapport gällande posthantering redovisas. En 
återrapport i ärendet kommer på ett senare sammanträde.  

• En ny enhetschef har rekryterats efter Nina Lundin, som börjar den 
26 maj. 

• Enhetschef Maria Rapp har sagt upp sig och slutar i juni. 

• Ronneby kommun kommer att få besök av Socialförsäkringsminister 
Ulf Kristerson. Jessica Bergkvist kommer att presentera sin enhet och 
deras arbete. Krami och Finsam kommer att lämna information om 
sina verksamheter.  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2014-000011  

Delegationsbeslut 2014. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.   
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(16) 

2014-03-25  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr 2014-000012  

Delgivningsärende mm. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för skrivelser/delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 
 
Statistiska centralbyrån – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 
utjämningsåret 2014. 
 
Protokoll: 
Cura Individutveckling direktionen, 2014-03-05. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivningsärenden till 
protokollet. 

________________ 
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