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Val av justerare
Ingrid Karlsson utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 119

Dnr 2014-000098 041

Budget 2015 - Äskande om medel
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande
beslutsförslag.
Beslut av Kommunstyrelsen § 211/2014 angående begäran om
kompletterande redovisning gällande bedömning av äskande om utökad ram
för 2015. Socialnämnden har efter nya beräkningar ett behov av utökad ram
med 14 821 tkr. Felberäkning gjord tidigare beror på oklarheter kring
intäkter från migrationsverket. Felberäkningen grundar sig på
periodiseringen, intäkter sökta för 2013 men utbetalda 2014 om ca 3 000 tkr.
Grunden för tidigare äskande har utgått från prognosen tertial 2. Fortfarande
finns en osäkerhet kring kostnadsutvecklingen gällande institutionsvård barn.
Prognosen för 2014 är 28 000 tkr. Budgetförslag 2015 är 24 000 tkr.
Nettokostnaden är beroende av intäkter från Migrationsverket.
Bedömning
Socialnämnden har efter ny bedömning från tidigare begärda 11 000 tkr i
tillägg reviderat behov av utökad ram med 14 821 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ändra sitt äskande om utökad ram till
14 821 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Åsa Evaldsson (M), Ylva Särnmark (FP), Tomas Lundberg
(OP), Anna-Mi Tamsel (OP), Omid Hassib (V), Ingrid Karlsson (S) samt
ersättare Johannes Chen (KD).
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Beslut
Socialnämnden beslutar att ändra sitt äskande om utökad ram till 14 821 tkr.
_______________
Exp.
Kommunstyrelsen
Johan Sjögren
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§ 120

Dnr 2014-000037 704

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning september
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Socialnämndens prognos visar på ett prognostiserat underskott om
11 000 tkr.
De stora avvikelserna avser placeringskostander för barn och unga, samt för
personlig assistans.
Ekonomiskt bistånd har ett fortsatt överskott i jämförelse med budget.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP),
Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Ewa Svensson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Ylva Särnmark (FP) samt ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/
anslagsförbrukning till protokollet.
________________
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§ 123

Dnr 2014-000033 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Socialsekreterare Linda Kjellberg redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S) och
Ewa Svensson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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Socialnämnden

§ 124

Dnr 2014-000067 754

Försörjningsenhetens redovisning av sysselsättning
för socialbidragstagare.
Sammanfattning
Enhetschef Jessica Bergkvist föredrar ärendet.
Under september månad 2014 fanns det 483 hushåll aktuella för
försörjningsstöd i Ronneby kommun, totalt rör det sig om 530 vuxna
personer.
Sysselsättningen fördelar sig på olika arbetsmarknadsinsatser via AF, heleller deltidsarbete, studier genom olika anordnare, Finsam-projektet Ansats
samt vår egen socialbidragspraktik.
 219 personer deltog i någon form av sysselsättning, 118 män och 101
kvinnor.
 82 personer var sjukskrivna, uppbar pension, var föräldralediga eller
frihetsberövade, 32 män och 50 kvinnor.
 69 personer hade ingen sysselsättning under september månad, 40
män och 29 kvinnor. Denna grupp arbetar socialsekreterarna aktivt
med för att de ska komma ut i någon form av sysselsättning eller
arbete för att bli självförsörjande. 23 av dessa är öppet arbetssökande,
12 har en pågående planering med AF och 18 personer är
missbrukare men har planering kring någon form av
behandling/sysselsättning framöver.
 160 personer har inte sökt eller fått avslag på sin ansökan om
försörjningsstöd för september månad, 85 män och 75 kvinnor.
Sammanfattningsvis innebär detta att ca 41 % (219 av 530 personer) av alla
socialbidragstagare under september månad 2014 har en sysselsättning
genom arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller studier. Om undantag görs för
den grupp av socialbidragstagare som är sjukskrivna, föräldralediga eller har
pension (82 personer) så uppgår andelen sysselsatta till 49 % (219 av 448
personer). Om man även räknar bort de personer som inte har sökt bistånd
eller fått avslag på sin ansökan om bistånd så är 76 % i sysselsättning (219
av 288 personer).
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Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Åsa
Evaldsson (M), Ingrid Karlsson (S), Ewa Svensson (S), Tomas Lundberg
(M), Birgitta Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Malin Månsson (S) samt
ersättare Johannes Chen (KD).
Ordförande Kristina Valtersson (C) framför sitt och övriga ledamöters tack
för en givande redovisning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 125

Dnr 2014-000117 739

Förslag till riktlinjer gällande korttidsvistelse på
korttidsboende
Sammanfattning
Enhetschef Emma Liljegren föredrar ärendet.
Ronneby kommun har två korttidsboende, Älgbacken 4 och Friskyttevägen,
där beslut om korttidsvistelse verkställs. På korttids verkställs både beslut
enligt LSS och SoL. De flesta som har beslut om korttidsvistelse har det enl.
LSS. Beslutet syftar då till att individen ska få miljöombyte och rekreation
samt att föräldrar ska få avlastning. Vissa barn har en hemmiljö som bidrar
till ökat behov av korttids i olika perioder.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta riktlinjerna gällande korttidsvistelse
på korttidsboende
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Ewa Svensson (S), Birgitta Lagerlund
(M) samt observerande ersättare Lena Fällgren (C).
Ordförande Kristina Valtersson (C) framför sitt och övriga ledamöters tack
för en givande redovisning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjerna gällande korttidsvistelse på
korttidsboende.
________________
Exp.
Emma Liljegren
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§ 126

Dnr 2014-000114 754

Från försörjningsstöd till arbete
Sammanfattning
Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta
Ratcovich.
I förhållande till andra jämförbara kommuner har Ronneby kommun en hög
andel personer som varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Ett alternativ
är att erbjuda lönesubventionerade anställningar i högre omfattning än idag
för dem som uppbär försörjningsstöd. Personer som är aktuella för
anställningarna rekvireras från Försörjningsenheten och anställningarna görs
via Arbetsmarknadsenheten. Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en
lönesubventionerad anställning skall kunna erbjudas:
-

Ålder 26 år eller äldre
Arbetslös minst 12 månader
Uppburit försörjningsstöd minst 6 månader
Ingen pågående kontakt med behandlingssektionen
Barnfamiljer prioriteras

Om 15 personer beviljas subventionerad anställning enligt ovan blir den
totala kostnaden för Socialnämnden 2,7 Mkr första året. Genomsnittligt
försörjningsstöd som utbetalats för dessa 15 personer under året är 1,2 Mkr.
När den subventionerade anställningen upphör efter 12 månader erhåller
förhoppningsvis personen en anställning, i annat fall kommer personen att
vara berättigad a-kassa och härigenom klara sin försörjning.
Ovanstående är inte en beskrivning av ett besparingsprojekt, även om det på
sikt blir en ekonomisk vinst för kommunen. I första hand är detta ett flerårigt
metodprojekt för att hålla kvar folk i arbetskraften. Detta är särskilt viktigt
med tanke på de stora pensionsavgångar som väntar Ronneby kommun och
då behovet av arbetskraft blir stort.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden ställer sig bakom projektet ”Från
försörjningsstöd till arbete”.
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Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
Socialnämnden för diskussion och därefter till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Socialsekreterarna Yvonne Ödman och Malin Gustavsson föredrar ärendet
för Socialnämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP),
Omid Hassib (V), Malin Månsson (S), Åsa Evaldsson (M) samt Birgitta
Lagerlund (M).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M), att
ärendet går vidare till Kommunstyrelsen för ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom projektet ”Från försörjningsstöd
till arbete”.
Att översända ärendet till Kommunstyrelsen för ställningstagande, med
anledning av att det inför 2015 saknas medel i nämndens budget.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 127

Dnr 2014-000107 701

Socialdepartementet - Begäran om remissyttrande Ökat stöd för underhållsreglering
Sammanfattning
Socialdepartementet har bjudit in Ronneby kommun som remissinstansför
departementsskrivelse Ds2014:27 ang. Ökat stöd för underhållreglering
Bakgrunden till departementets förslag är den s k Särlevande utredningen
(SOU2011:15) där ett flertal förslag avseende underhållstöd och
underhållsskyldighet lades fram. En interdepartemental arbetsgrupp har genomfört
en fördjupad översyn och lämnat följande förslag till förändringar.
Försäkringskassan får ett utökat ansvar för att lämna samlad information om
föräldrars ansvar för sina barns försörjning, normalkostnader för barn i olika åldrar,
underhållsbidrag och underhållstöd samt för att ge föräldrar stöd i beräkningen av
underhållsbidrag.
Arbetsgruppen har genomfört en SCB undersökning som visar att för många barn är
underhållsbidrag högre än underhållstöd. Detta gäller särskilt när boföräldern har
låga inkomster. Förslag om underhållstöd bör därför utformas så att det finns
tydliga incitament för föräldrar att inte vända sig till Försäkringskassan när de har
förutsättningar att avtal om underhåll.

Arbetsgruppen föreslår följande förändringar av underhållstödet.
-

-

-

-

Underhållstöd lämnas tidigast från andra månaden efter det att föräldrarna
flyttat isär för att ge en tydlig signal om att föräldrarna förutsetts komma
överens om underhåll till barnet.
Rätten till underhållstöd upphör om den bidragsskyldige under minst sex
månader i följd i rätt ordning betalt till försäkringskassan. Om inte särskilda
skäl talar emot tex boföräldern har skyddad identitet, det finns en hotbild
eller den bidragsskyldige vid tidigare indragningar misskött betalningarna
till boföräldern.
En expeditionsavgift införs för om ansökan om underhållsstöd görs inom
två år från det att underhållstödet drogs in.
Reglerna för ränta på obetalt underhållsstöd ändras så att bidragsskyldiga
med anstånd inte blir skyldiga att betala ränta. Däremot bör ränta debiteras
då löpande belopp betalas efter förfallodagen.
Umgängesavdrag inom underhållstödet avskaffas.

Arbetsgruppen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft januari 2016.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås ställa sig bakom yttrande enligt bilagt förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP),
Omid Hassib (V) samt ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom bifogat yttrande.
________________
Exp.
Socialdepartementet
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§ 128

Dnr 2014-000105 701

Begäran om remissyttrande gällande SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid
Sammanfattning
Socialdepartementet har till Ronneby kommun översänt remiss - Rätt till
information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) för yttrande.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich inleder med att lämna en kort
redovisning av ärendet och överlämnar därefter till Jenny Andersson,
utvecklingssamordnare inom Äldreförvaltningen, som visar en Power Point
presentation.
Bedömning
Socialförvaltningen instämmer i förslaget då det anses dels främja kvaliteten
och säkerheten för den enskilde och dels stödjer berörda yrkesutövare i deras
arbete.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom betänkandet (SOU
2014:2) samt att föreslå Kommunstyrelsen detsamma.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Tomas
Lundberg (OP), Ylva Särnmark (FP) samt Omid Hassib (V).
Ordförande Kristina Valtersson (C) framför sitt och övriga ledamöters tack
för en givande redovisning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Att ställa sig bakom betänkandet (SOU 2014:2) samt att föreslå
Kommunstyrelsen detsamma.
________________
Exp. Kommunstyrelsen
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§ 129

Dnr 2014-000116 701

Sprutbytesprogram Landstinget Blekinge
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Landstinget Blekinge har tillsammans med polismyndigheten bedömt att det
finns 200 personer i Blekinge som missbrukar intravenöst.
Landstingsstyrelsen har gett sjukhusdirektören i uppdrag att presentera
kostnader och organisering av Sprutbytesprogram i Blekinge.
Bedömning
Sverige har erfarenhet av Sprutbytesprogram i ca 25 år från Malmö/Lundregionen. Man har sett klart mindre smittspridning därifrån. Ett av målen är
att etablera kontakt mellan missbrukarna och socialtjänst/beroendeklinik.
Underlag
Sprutbytesprogrammet startade för 25 år sedan i Lund och är sanktionerat av
Socialstyrelsen. Programmet har utvecklats från att vara ett rent hivförebyggande initiativ, till att bli ett brett forum för medicinska och
psykosociala insatser.
Patienterna testas för HIV och hepatit, samt erbjuds vaccination mot hepatit
A och B. Många medicinska problem åtgärdas i öppenvård. Ett övergripande
mål är att etablera kontakt mellan missbrukarna och
socialtjänst/beroendeklinik.
Sprutbytet är till för att bl a motverka smittsamma sjukdomar, framförallt
hepatit C och HIV.
Landstinget Blekinge har tillsammans med polismyndigheten bedömt att det
finns 200 personer som missbrukar intravenöst. Landstingsstyrelsen har gett
sjukhusdirektören i uppdrag att presentera erbjudande om sprutbyte i
Blekinge.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om att införa
Sprutbytesprogram i Landstinget Blekinge.
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Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V),
Ingrid Karlsson (S) samt ersättare Johannes Chen (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att införa
Sprutbytesprogram i Landstinget Blekinge.
________________
Exp.
Landstingsstyrelsen
Sjukhusdirektör, Bengt Wittesjö
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§ 130

Dnr 2014-000053 700

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriflig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen,
tredje kvartalet, redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M), Ylva Särnmark (FP), Ewa Svensson (S), Malin Månsson (S)
samt observerande ersättare Lena Fällgren (C).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 131

Dnr 2014-000009 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:


Lex Sarah rapport/utredning gällande sekretess.



Introduktionen är tydlig och klar när det gäller sekretess.



Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO – Beslut gällande tillsyn av
HVB barn och unga vid Cura park ungdomsboende i Ronnenby –
oanmäld. Ärendet avslutat.

Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Thomas Svensson (S),
Ingrid Karlsson (S), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V), observerande
ersättare Lena Fällgren (C) samt ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera aktuellt i verksamheten till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 132

Dnr 2014-000011 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS ochh SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-28

Socialnämnden

§ 133

Dnr 2014-000012 000

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 14:39 – Budgetpropositionen
för 2015.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2014-000017

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Inga kurser och konferenser finns att notera.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2014-000035 700

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Ledamöterna Ingrid Karlsson (S) och Birgitta Lagerlund (M), lämnar en
redovisning från föreläsningen om Cannabis och Spice likheter och olikheter
den 7 oktober på gymnasieskolan Knut Hahn.
Ledamot Ingrid Karlsson (S), redovisar från Psykiatriveckan, Studieförbundet Vuxenskolans dialogmöte kring aktuella samhällsfrågor den 10
oktober på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby.
Ledamöterna Ingrid Karlsson (S) och Birgitta Lagerlund (M), redovisar från
Cura individutvecklings sammanträde. Ronneby kommun kommer att få
utdelning av medel från utomlänsverksamhet. Cura planerar att utöka sin
verksamhet på Notavillan i Karlshamn. Klaragymnasiet i Olofsröm har
Estetiskt program på gymnasieskolan. På gruppbostaden i Sjöarp har
personalen fått utbildning i Titch (kommunikation/ beröring). IVO har gjort
tillsyn på Notavillan och Klaragymnasiet och det fanns inga klagomål på
verksamheterna. Cura Boda, nytt boende för ensamkommande barn i
Jämshög, i anslutning till Folkhögskolan.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Omid
Hassib (V), observerande ersättare Lena Fällgren (C) samt ersättarna
Johannes Chen (KD) och Liz Stridh (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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