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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Birgitta Lagerlund (M) 
Tomas Lundberg (OP) 
Kerstin Haraldsson (C) 
Ylva Särnmark (FP) 
Malin Månsson (S) 
Ewa Svensson (S) 
Omid Hassib (V) 
Anna-Mi Tamsel (OP) 
Thomas Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare Juhani Kujansivu (S) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Monica Fredriksson (C), obs ersättare 
Liz Stridh (SD) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 139, 142-143 
Eira Bring, verksamhetschef §§ 139-141 
Jörgen Nilsson, verksamhetschef § 139 
Anna Lindén, ekonom § 137 
Gerda Carlsson, socialsekreterare § 138 
Helena Åman, socialsekreterare § 144 
Caroline Dahl – Johansson, socialsekreterare § 144 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 

Övriga Julia Bartunek, socionomstudent § 144 
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§ 136 Dnr 4441  

Val av justerare 

 

Ewa Svensson (S) utses att justera dagens protokoll.   

________________ 
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§ 137 Dnr 2014-000037 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendert tillsammans med 

ekonom Anna Lindén. 

Socialnämndens prognos visar på ett underksott om 8 700 tkr. Det är högre 

intäkter än beräknat vid förra prognosen, LSS ärende har beviljats SFB 

retroaktivt och ADB kostnaderna är rättade. 

Avvikelserna är fortsatt stora när det gäller placeringskostnader för barn och 

ungdom. Ekonomiskt bistånd har fortfarande ett överskott i jämförelse med 

budget.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Malin 

Månsson (S), Ewa Svensson (S), Birgitta Lagerlund (M) samt Omid Hassib 

(V). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/ 

anslagsförbrukning till protokollet. 

________________ 
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§ 138 Dnr 2014-000033 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Socialsekreterare Gerda Carlsson redogör för fem delegationsbeslut.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Malin Månsson (S), Tomas 

Lundberg (OP) samt Omid Hassib (V). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 139 Dnr 2013-000156 759 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2014 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Eira Bring, Göran Fridh och Jörgen Nilsson.  

Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de med 

rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås. 

1. Ändamålsenlig och konstnadseffektiv verksamhet. 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen till Kommunstyrelsen. Väsentliga brister i den interna kontrollen 

ska omedelbart rapporteras till Kommunstyrelsen.  

Socialnmänden har valt ut kontrollmoment och redovisning sker av de 

avvikelser som funnits och hur dessa är åtgärdade.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M) och 

Birgitta Lagerlund (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera och godkänna uppföljningen av intern 

kontrollplan för 2014 och översända densamma till Kommunstyrelsen.   

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2014-000119 709 

Begäran om yttrande gällande 
Kriskommunikationsplan 
 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.    

Ronneby kommun begär remissyttrande från Socialnämnden gällande 

kommunens kriskommunikationsplan. 

 

Yttrandet ska innehålla synpunkter på de delar som berör respektive 

remissinstans ansvarsområde samt på planen i sin helhet.  

 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska alla kommuner 

ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby 

kommuns övergripande krishanteringsplan behandlar endast hantering av 

allvarliga och extraordinära händelser i fredstid. Det övergripande syftet med 

kommunens krishanteringsplan är att säkerställa att kommunen har en god 

krishanteringsförmåga vid hot om eller inträffad störning, allvarlig händelse 

eller extraordinär händelse. Planen ska revideras minst en gång per 

mandatperiod. 
  

Yttrande 

I kriskommunikationsplanen framgår att varje förvaltning ska fastställa en 

krisledningsplan som beskriver den egna krisledningsorganisationen.  

Krisledningsplanen ska fastställas i nämnden under det första året i varje ny 

mandatperiod. 

Socialnämnden har inte under denna mandatperiod fastställt en 

krisledningsplan. I samband med organisationsförändringen 2010 

samorganiserades handikappomsorgen med individ- och familjeomsorgen. 

Någon anpassning av de två verksamheternas krisledningsarbete har inte 

genomförts. Inom förvaltningen finns kunskap och upprättade rutiner som 

behöver ses över, revideras och sammanställas i en plan. 

Planen föreskriver även att förvaltningen ska utbilda och öva personalen för 

att klara de uppgifter som de ställs inför, vid en allvarlig eller extraordinär 

händelse. 
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Med anledning av avsaknaden av en krisledningsplan har socialförvaltningen 

av naturliga skäl inte hållit utbildningar och övningar inom området. 

Socialförvaltningen kommer att se över hur arbetet runt krisledning ska 

organiseras och genomföras. 

Planen i sin helhet bedöms som informativ och lättförstådd och med de 

kompletterande bilagorna får man en god bild över hur krisledningsarbetet i 

Ronneby är organiserat. 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att godkänna yttrandet och överlämna det för vidare 

handläggning.   

  

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Omid 

Hassib (V), Ylva Särnmark (FP) samt Birgitta Lagerlund (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet samt översända detsamma till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2014-000052 751 

Extraordinär öppenvårdsinsats inom 
socialförvaltningens barnavård 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  

 

Socialnämnden beslutade 2014-04-29 att införa möjligheten att utifrån behov 

använda insatsen extraordinär öppenvårdsinsats. Verksamheten var igång i 

slutet av juni månad med tre anställda. Under juli och augusti uppgick 

kostnaden till 28 000 kronor. 

 

Under september och oktober månader har två personal varit i tjänst. Arbetet 

har bedrivits runt en enskild ungdom och i en familj med spädbarn. 

Kostnaden har uppgått till 24 600 kronor. 

 

Den sammanlagda kostnaden för verksamheten under fyra månader har 

uppgått till 52 600 kronor och förvaltningen anser att det är väl investerade 

medel.             

 
Förslag till beslut 

att notera informationen till protokollet 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamot Malin Månsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att en 

återrapport i ärendet ska ske i juni månad 2015. Om något anmärkningsvärt 

sker i ärendet ska detta rapporteras vid tidigare tillfälle. 

________________ 

Exp. 
Eira Bring 
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§ 143 Dnr 2013-000125 706 

Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutade under § 212/2014, att återemittera 

Socialnämndens förslag till avgifter inom Socialförvaltningens område i den 

del som avser avgift för korttidsvistelse i form av lägervistelse. 

 

I Socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall 

egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras 

hela kostnaden för lägervistelse. Socialnämndens förslag är byggt på att den 

avgiften motsvarar de avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för 

läger och inte är orsakad av funktionshindret. 

 

Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på 1 000-5 000 

kr per år.  

 

Bedömning 

Socialnämndens förslag till egen avgift har ingen ekonomisk betydelse för 

Socialförvaltningen utan är tänkt att ge lika villkor för olika läger med olika 

avgiftssystem. Frågan om föräldrar som inte har ekonomisk förmåga att 

betala lägeravgifter har inte beaktats i det här sammanhanget eftersom den 

föreslagna avgiften inte skiljer sig från lägeravgifter för icke 

funktionshindrade/. 

 

Två alternativa förslag redovisas. Det ena att vidhålla socialnämndens 

tidigare förslag. Det andra att föreslå att ingen egenavgift tas ut för 

lägervistelser där Socialförvaltningen betalar hela lägeravgiften.    
 

Beslutsförslag 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

 

Alternativ 1    

En egenavgift på avgift t 200 kr per dag för lägervistelser enligt LSS § 9:6 i 

de fall egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen 

debiteras hela kostnaden för lägervistelse. 
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Alternativ 2 

Ingen egenavgift för lägervistelser enligt LSS § 9:6 

 

Underlag 

Socialnämndens förslag 

I socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall 

egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras 

hela kostnaden för lägervistelse. 

 

Bakgrunden är att konstruktionen av avgifter för lägervistelser för barn med 

funktionshinder varierar. Det vanligast är att avgiften är uppdelad i en del 

som betalas av föräldrarna och en del som betalas av Socialförvaltningen 

efter beslut om kortidsvistelse. Den avgift som föräldrarna betalar motsvarar 

ofta avgiften för icke funktionshindrade barn.  Vissa lägeranordnare väljer 

däremot att ha en avgift som i sin helhet betalas av Socialförvaltningen. 

Socialnämndens förslag på en avgift på 200 kr per dag i de fall hela avgiften 

betalas av Socialförvaltningen är byggt på att den avgiften motsvarar de 

avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för läger och inte är 

orsakad av funktionshindret. 

 

Nuläge 

Under 2014 har 6 st barn beviljats korttidsvistelse enligt LSS § 9:6. 

Kostnaden uppgår till 46 582 kr. Av barnen har 5 st betalat egenavgift till 

föreningen och 1 barn till Socialförvaltningen.  

 

Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på ca 1 000 -5 

000  kr per år 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Brigitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (S). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta alternativ 2, att inte ta ut någon egenavgift 

för lägervistelser enligt LSS § 9:6. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 144 Dnr 2014-000108 709 

Sociala samfonden 2014 - förslag tillutdelning av medel 

 

Sammanfattning  

Socialsekreterarna Helen Åman och Caroline Dahl- Johansson redovisar 

årets utdelning av fondmedel ur Ronneby kommuns Sociala samfond 2014. 

Socialnämnen beslutade under § 111/2014 att huvudinriktningen gällande 

prioritering, ska vara till barn.  

Fondmedel att fördela är 19 775 kr. Totalt har det inkommit 25 ansökningar, 

(ytterligare en inkom efter sista ansökningsdagen). Urvalet har resulterat i att 

åtta hushåll tilldelas fondmedel om totlat 19 750 kr. 25 kr kvarstår och 

överförs till kommande års fondutdelning, enligt upprättat delegationsbeslut.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ylva Särnmark (FP) och 

Malin Månsson (S). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslutet och notera 

redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 145 Dnr 2014-000009 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, klagomål om bristande 

handläggning av barnavårdärende vid socialtjänsten, Hallsbergs kommun. 

 

Att rekryteringsbehovet är stort inom Socialförvaltningen, framförallt inom 

Barn- och familjeenheten. Det är även interna sökanden till tjänster inom 

förvaltningen, vilket medför omflyttningar. Det är krav på socionom- 

utbildning för att få arbeta med barn- och familjeärenden. 

Socialjouren, som Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg, samarbetar om, 

kommer att påbörjas den 4 december. Organisation av telefoner, bilar mm 

pågår. Det är två socialsekreterare från Ronneby som kommer att ingå i 

jouren. Den nya socialjouren kommer att vara tillgänglig dygnet runt och 

man ringer 112. 

När det gäller de personer som sitter och tigger i Ronneby, så har Råd- och 

Stöds personal fått i uppdrag att kontrollera om det finns några barn 

involverade. 

Socialnämnden har det ytterst ansvaret för att hjälpa alla som vistas i 

kommunen.  

Omid Hassib (V), informerar om att Vänsterpartiet hjälper dessa personer 

med mat och kläder.   

    

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Omid 

Hassib (V) samt Tomas Lundberg (OP).  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

_______________ 
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§ 146 Dnr 2014-000011 709 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbselut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL. 

Redovisning av delegationsbelut enligt Alkohollagen för september till 

november.    

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 147 Dnr 2014-000012 000 

Delgivningsärende mm. 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

 

Cura Individutveckling direktionen, protokoll 2014-10 22. 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, föreslår ändring av kommunernas 

rapporteringsskyldighet, 2014-10-29.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 

________________ 
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§ 148 Dnr 2014-000017 700 

Kurser & Konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga Kurser och konferenser finns att notera.    

________________ 
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§ 149 Dnr 2014-000035 700 

Övriga ärenden/frågor 

 

Sammanfattning  

Ylva Särnmark (FP), lämnar en redovisning från Psykiatriveckan, Temadag 

om nationella riktlinjer för schitzofreni och schitzofreniliknande tillstånd.  

 

Ordförande Kristina Valtersson (C), lämnar följande information: 

 PRIO-dialog, Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa. 

Regeringens och SKL:s samordnare, inom området, informerade 

representanter från länets kommuner och landsting. 

 Från ett FINSAM möte där bland annat Ronnebys projekt Ansatas, 

med Eva Karlström och Timo Lindblad fått mycket beröm för sina 

insatser.  

 Påmminner om sekretessen som är mycket viktigt att följa. Alla i 

nämnden har eget ansvar för detta.  

 

Åsa Evaldsson (M), tar upp frågan gällande egna transporter inom 

Socialfövaltningen. Nämnden tog beslut om detta under § 106/2014 och i 

beslutet står det att detta ska ske utifrån laglighet. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att kommunen ska göra en 

upphandling gällande transporter, men att Socialförvaltnignens transporter 

inte ska ingå i denna upphandling. Kommunjuristen har fått i uppdrag att 

kontrollera så att lagligheten följs i ärendet. 

Tomas Lundberg (OP), lyfter frågan gällandeYara-fallet 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att nämnden tidigare fått en 

genomgång om hur Socialförvaltningen arbetar gällande barnärenden. 

Rutiner är upprättade. I kommande Intern kontrollplan kommer postgången 

att tas upp som en särskild punkt.     

    

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), 

Ylva Särnmark (FP), Tomas Lundberg (OP), samt observerande ersättare 

Monica Fredriksson (C). 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet. 

________________ 

 


