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Val av justerare
Ingrid Karlsson, (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 104

Dnr 2014-000002 041

Tertialuppföljning II per den 31 augusti samt
redovisning av måluppfyllelse
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring, Jörgen Nilsson och ekonom Emma
Jonasson en rapport från Tertial II per den 31 augusti 2014 för
Socialnämnden.
Socialnämndens prognos för 2014 visar på ett underskott om 10 079 tkr.
Anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa
har ökat markant. Barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande högt.
Antalet personer i behov av personlig assistans har öktat. Kostnadsökningen
avser personer med LSS-beslut dvs SFB-ersättning utgår ej. Intäkter från
Migrationsverket är i dagsläget osäkra.
Ledamöterna går igenom de mål som ska följas upp i samband med Tertial
II.
Socialnämnden har behov att äska om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Tomas
Lundberg (OP), Ylva Särnmark (FP), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V),
Birgitta Lagerlund (M), Ingrid Karlsson (S), Ewa Svensson (S) samt
ersättare Johannes Chen (KD).
Ordförande Kristina Valtersson (C), framför sitt och övriga ledamöters tack
till Emma Jonasson för denna tid och önskar Emma lycka till med nya
arbetet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Tertial II per den 31 augusti 2014 för
Socialnämnden och översända densamma till Kommunstyrelsen/
budgetberedningen.
Att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr för att
täcka Socialnämndens prognostiserade underskott.
________________
Exp. Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 105

Dnr 2014-000112 719

Redovisning - Ej lagstyrd verksamhet inom
Socialförvaltningen.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade under § 91/2014 att ge förvaltningschef Birgitta
Ratcovich i uppdrag att redovisa ej lagstyrda verksamheter, vilka kostnader
idag som eventuellt skulle kunna minskas ner/tas bort, vad kostnaden skulle
bli om man köper in dessa tjänster och konsekvenserna av detta.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson uppdraget, enligt
utsända bilagor (till handlingarna).
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP),
Åsa Evaldsson (M), Ingrid Karlsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Birgitta
Larsson (RP) samt ersättare Liz Stridh (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Ge Socialförvaltningen i uppdrag att återkomma vid ett senare sammanträde
för att informera om Kontaktpersoner/familjer.
________________
Exp.
Socialförvaltningen
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§ 106

Dnr 2014-000113 709

Utredning - Deltagares resor inom daglig verksamhet.
Sammanfattning
Enhetschef Jessica Masmanidou föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetschef Jörgen Nilsson.
Personer som deltar i daglig verksamhet i Ronneby Kommun har rätt till
kostnadsfria resor till och från sin dagliga verksamhet. En del åker kollektivt
med buss, några kör bil eller moped, ett antal åker taxi och några hämtas och
lämnas av arbetshandledare inom daglig verksamhet. Budgeterat för samtliga
transporter är 1 300 tkr/ år. Enligt upphandlat avtal med Kallinge Taxi har
daglig verksamhet en kostnad med 1 067 tkr/år för taxiresor. Det kan även
uppkomma ytterligare kostnader vid enstaka oförutsedda taxiturer, som faller
utanför de ordinarie turerna. I nuläget har vi 14 personer som åker med taxi
till och från sin dagliga verksamhet.
Utveckling
En arbetsgrupp har sammanställt samtliga resor inom daglig verksamhet.
Syftet har varit att se över om vi kan tillgodose samtliga resor inom
verksamheten själva, med god kvalité.
Vid en kartläggning framkommer att detta kan vara möjligt om två personer
anställs med en sammanlagd sysselsättningsgrad på 150 %, med uppgift att
vara transportörer inom verksamheten. Transportörerna ska stå för hämtning
och lämning till daglig verksamhet samt vissa körningar som sker dagtid
inom verksamheten exempelvis till och från skola och mattransport.
Arbetshandledare kommer liksom idag att fortsätta att stå för vissa
körningar. Med egna transportörer inom verksamheten kan en större
flexibilitet bli möjlig gällande arbetstider för deltagare i daglig verksamhet.
Det kommer även att medföra en större kontinuitet för den enskilde med
transportörer som är anställda av verksamheten. Kostnadsfria resor
möjliggör och underlättar för deltagarna att delta i daglig verksamhet.
Genom åren har det förekommit viss kritik gällande dåligt bemötande från
olika chaufförer. Det är en trygghet för den enskilde att veta vem som är
transportör och att resvägen till och från den dagliga verksamheten oftast är
densamma. Att vara transportör inom daglig verksamhet kräver stor
lyhördhet och gott bemötande, av de som innehar tjänsterna, samt en
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förståelse och kunskap om vad vissa funktionsnedsättningar kan innebära.
Kostnader
För att kunna hantera alla resor inom daglig verksamhet finns behov av att
leasa ytterligare ett fordon. Kostnader för en personbil, modell kombi
beräknas till ca.140 tkr/år, kostnaderna inkluderar leasing, drivmedel, skatt
och försäkring. Personalkostnader för anställning av två transportörer med en
total sysselsättningsgrad på 150 % beräknas till ca 600 tkr/år.
Att ta ut kostnader av den enskilde
Det är inte möjligt med dagens upplägg av resor att ta ut kostnader av den
enskilde, då samtliga resor inte utförs av upphandlad aktör. Daglig
verksamhet står själva för transport av en del deltagare och det skulle därav
kunna ses som konkurrerande verksamhet, om kostnad för resor togs ut av
den enskilde.
En förutsättning för att ta ut kostnader för resor till och från daglig
verksamhet är att inga resor förekommer inom befintlig verksamhet. Kostnad
för uppköp av ytterligare taxiresor kommer då att öka markant. Rimlig
kostnad att ta ut från den enskilde skulle kunna motsvara busskort 1-zon á
415 kr/månad.
Den privata ekonomin för deltagarna bygger på aktivitetsersättning
alternativt sjukersättning. Tillkommande kostnader för resor kommer
troligtvis att ha en effekt på deltagandet i daglig verksamhet, det vill säga ett
färre deltagande. Ett lägre deltagande i daglig verksamhet genererar i sin tur,
för varje enskild individ en lägre delaktighet i samhällslivet. Att ta ut
kostnader av den enskilde är inte en utveckling som verksamheten bör ta.
Projekt
Nuvarande avtal med taxi upphör att gälla 2015-06-30. För att implementera
transportörer i daglig verksamhet och utvärdera utfallet av kvalitén och
tjänsterna är det önskvärt att anställningarna till att börja med sker i
projektform under perioden 150615 - 160714. För att sedan övergå till
permanent verksamhet.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att daglig verksamhet i Ronneby kommun
hanterar alla resor för deltagarna inom befintlig verksamhet med egna
transportörer. Beslutet föreslås att gälla från 150615.
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Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M),
Åsa Evaldsson (M), Kerstin Haraldsson (C), Birgitta Larsson (RP), Ingrid
Karlsson (S), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (FP), Omid Hassib (V)
samt ersättarna Johannes Chen (KD) och Liz Stridh (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att daglig verksamhet i Ronneby kommun får i
uppdrag, utifrån laglighet, att hantera alla resor för deltagarna inom befintlig
verksamhet med egna transportörer.
Beslutet gäller från 2015-06-15.
________________
Exp.
Daglig verksamhet/Jessica Masmanidou
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§ 107

Dnr 2014-000010 700

Information - Ledningssytem för systematiska
kvalitetsarbetet
Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Sofia Wildros lämnar en redovisning om Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, tillsamman med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
En Power Point presentation visas. Den kommer att sändas ut till
Socialnämndens ledamöter och ersättare via mail.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Omid Hassib (V), Åsa
Evaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M), samt Ylva Särnmark (FP).
Ordförande Kristina Valtersson (C) framför sitt och övriga ledamöters tack
för en bra redovisning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet samt att i
ärendet återkomma vid ett senare sammanträde.
________________
Exp.
Sofia Wildros
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§ 108

Dnr 2014-000111 750

Uppdrag till Socialförvaltningen vad gäller
ledningssystem för kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
kvalitetssamordnare Sofia Wildros.
2012-01-01 trädde den nya föreskriften gällande ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, i kraft. I föreskriften framgår att
nämnden har ansvar för att det finns ett ledningssystem inom de
verksamheter som innefattar Hälso- och sjukvård, Socialtjänst och
verksamhet enligt LSS.
Det framgår av föreskriften att ansvaret för att det finns ett ledningssystem
inte går att delegera från nämnden. Nämnden kan däremot ge i uppdrag till
tjänstemännen i förvaltningen att ta fram ledningssystemet enligt SOSFS
2011:9.
Socialnämnden vill härmed förtydliga det uppdrag som ges till
Socialförvaltningen.


Förvaltningschefen får det övergripande uppdraget att ta fram ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.



Ledningssystemet ska innehålla följande punkter:
Varje verksamhetsområde ska göra en verksamhetsbeskrivning.
De processer och rutiner som ingår i ledningssystemet ska följa en
förvaltningsgemensam struktur.
Det ska i ledningssystemet framgå hur stöd och information till alla
medarbetare ska ges gällande deras skyldigheter att arbeta i enlighet
med ledningssystemet.
Ledningssystemet ska innehålla processer för ett
förvaltningsgemensamt, systematiskt förbättringsarbete.
Det ska i ledningssystemet framgå att det ska ske en fortlöpande
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dokumentation i kvalitetsarbetet.
Det ska årligen upprättas en kvalitetsberättelse för
Socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden ger Socialförvaltningen ovanstående uppdrag.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ylva Särnmark (FP) och
Malin Månsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge Socialförvaltningen ovanstående uppdrag.
________________
Exp.
Sofia Wildros
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Dnr 2014-000040 751

Sekretess
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§ 110

Dnr 2014-000033 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Socialsekreterare Caroline Dahl redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Ylva
Särnmark (FP), Åsa Evaldsson (M), Birgitta Larsson (RP) samt Birgitta
Lagerlund (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 111

Dnr 2014-000108 709

Sociala samfonden 2014 - förslag till utdelning av
medel
Sammanfattning
Enhetschef Jessika Bergkvist föredrar ärendet.
Genom beslut 1991-10-22 av Kammarkollegiet i Stockholm bildades
Ronneby kommuns sociala samfond av 27 st separata fonder. Gemensamt
för villkoren i särfonderna är att förmånstagarna ska vara behövande, fattiga
och mindre bemedlade.
1992-03-24 godkändes gällande riktlinjer och bedömningsgrunder genom
beslut av socialnämnden. Dessa innebär bland annat att ingen grupp bör
favoriseras och att olika grupper kan vid behov prioriteras olika år.
Under de senaste åren har barnfamiljer varit en prioriterad grupp men även
andra grupper har tilldelats medel. Handläggarna, Helen Åman och Caroline
Dahl Johansson, har önskemål om att socialnämnden ser över vilken/vilka
grupper som bör prioriteras vid årets bedömning och utdelning av
fondmedel. Summa för utdelning år 2014 uppgår till 19 775 kr.
Inför årets utdelning har annons satts in i dagspress och funnits på
kommunens hemsida. Informationsblad har satts upp i Socialförvaltningens
väntrum, på anslagstavla i Stadshuset samt skickats till alla vårdcentraler i
kommunen.
Förslag till beslut
att bestämma vilken eller vilka grupper som ska prioriteras vid 2014 års
utdelning av fondmedel,
att ge handläggarna delegation på att besluta hur fondmedlen ska fördelas,
samt
att delegationsbesluten redovisas för Socialnämnden på
novembersammanträdet.
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Deltar i debatten
Ordförande Kristian Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Ylva
Särnmark (FP), Ewa Svensson (S), Malin Månsson (S), Åsa Evaldsson (M)
samt Birgitta Lagerlund (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att huvudinriktningen gällande prioritering ska vara
till barn.
Ge handläggarna delegation på att besluta hur fondmedlen ska fördelas, samt
att delegationsbesluten redovisas för Socialnämnden på novembersammanträdet.
Att fr o m 2015 ge handläggarna i uppdrag att genomföra fördelningen av
fondmedel och att detta redovisas på novembersammanträdet.
________________
Exp.
Jessika Bergkvist
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§ 112

Dnr 2014-000109 006

Sammanträdestider för Socialnämnden och dess
arbetsutskott 2015
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och dess
Arbetsutskott presenteras för ledamöterna.
Arbetsutskottet, följande tisdagar kl 13 30:
20 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 11 augusti, 8
september, 13 oktober, 10 november och 8 december.
Socialnämden följande tisdagar kl 13 00:
13 och 27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti,
29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.
Beslut
Socialnämnden beslutar att genomför 2015 år sammanträden enligt
presenterat förslag.
________________
Exp.
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningsförvaltningen
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§ 113

Dnr 2014-000009 700

Aktuellt i verksamheten.
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:


Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har skickat ett
beslutsmeddelande gällande Socialnämndens klagomål över en
nämnds handläggning av ärende rörande barn i annan kommun.



Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut gällande anmälan
enligt Lex Sarah enligt LSS. Ärendet är avslutat.



Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelande om inspektion.



Lex Sarah utredning enligt 14 kap 6 § SoL, ärendet är avslutat.



Barn- och familjeenheten har i dagsläget en mycket hög
arbetsbelastning och personalomsättning vilket är ett bekymmer för
förvaltningen. För att kunna rekrytera/behålla personal har de som
arbetar med utredningar fått ett lönetillägg. Detta ska utvärderas om
ett år



Diskussion med anledning av så kallade tiggare i Ronneby.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret när det gäller dessa frågor.
Detta diskuteras på riksnivå och är även en stor fråga i EU.



Sesam har satt Ronneby på kartan, de har fått en inbjudan från
Länsstyrelsen för att på två konferenser informera om sin
verksamhet.

Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Tomas Lundberg (OP), Malin
Månsson (S), Ewa Svensson (S), Ylva Särnmark (FP), Omid Hassib (V)
samt ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 114

Dnr 2014-000011 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsbeslut enligt Alkohollagen för maj- augusti 2014.
Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 115

Dnr 2014-000012 000

Delgivningsärende mm.
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
KS § 202/2014 – Hemställan om ökad medlemsavgift till
Samordningsförbundet i Blekinge.
KF § 188/2014 – Fyllnadsval efter Thomas Svensson (S) ersättare i
Socialnämnden.
KF § 212/2014 – Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
________________
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§ 116

Dnr 2014-000017

Kurser & Konferenser 2014.
Sammanfattning
Ordförande Kristian Valtersson (C) redovisar att det inkommit följande
inbjudningar:
Cannabis och Spice – likheter och olikheter, den 7 oktober kl 13 00 – 16 00 i
aulan Knut Hahnsskolan.
Psykiatriveckan den 6 – 12 oktober.
Åsa Evaldsson (M) föreslår att Birgitta Lagerlund (M) och Ewa Svensson
(S) föreslår att Ingrid Karlsson (S) deltar i Cannabis och Spice – likheter och
olikheter, den 7 oktober på Knut Hahnsskolan.
Låta Ylva Särnmark (FP) delta i Psykiatrivecka den 9 oktober Temadag om
nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Beslut
Socialnämnden beslutar att låta Ingrid Karlsson (S) och Birgitta Lagerlund
(M) delta i Cannabis och Spice – likheter och olikheter den 7 oktober
kl 13 00 – 16 00 i aulan Knut Hahnsskolan.
Låta Ylva Särnmark (FP9 delta i i Psykiatrivecka den 9 oktober kl 08 30 –
15 00 - Temadag om nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
________________
Exp.
Ingrid Karlsson
Birgitta Lagerlund
Ylva Särnmark

Justerandes sign
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§ 117

Dnr 2014-000035 700

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Ordförande Kristina Valtersson (C) lämnar följande information från ett
SSO-möte som bland annat handlat om riktlinjer/rutiner för placerade barn
skolgång. Om Skolfam som startar i höst. Två personer är anställda och de är
placerade hos Ros-teamet som tillhör Kallingeskolan. Sip-planen
diskuterades och det har framförts önkemål om mer information om planen.
En grupp är tillsatt som ska arbeta med integrationsfrågor, där ordföranden
är en av deltagarna.
Från ett FINSAM möte där man har beviljat medel till Ronneby, för en
förstudie om ”Brukets barnbarn”.
Vidare att hon har semester från den 10 oktober och en vecka framåt.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Ewa
Svensson (S) samt Tomas Lundberg (OP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet.
________________
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