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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-08-27 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 - 16 50 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare: 
Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) 
Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers §§ 113 - 119 
Åsa Evaldsson (M) Monica Jansson (S) 
Birgitta Lagerlund (M) Thomas Svensson (S) 
Tomas Lundberg (M) Björn Brink (SD) 
Kerstin Haraldsson (C) §§ 108 – 111, delvis § 112  
Ylva Särnmark (FP)  
Malin Månsson (S)  
Leif Olsson (S)  
Ewa Svensson (S)  
Omid Hassib (V)  
Anna-Mi Kullman (SD)  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh verksamhetschef, Anna Lindén ekonom, Inger Gylling socialsekr. Ann-
Louise Bolwede-Smith enhetschef 
 
Utses att justera: Ewa Svensson 
 
Justeringens plats och tid:     Kommunledningsförvaltningen 2013-09-02 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 108 - 119   
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
Justerande: Ewa Svensson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-08-27 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-09-03  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-09-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Innehållsförteckning 
 

§ 108  Information Råd & Stöd vuxna.   3
Beslut   3
§ 109  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning juli 2013.   4
Beslut   4
§ 110 Sekretess.   Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beslut   Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 111  Redovisning av delegationsärende.   5
Beslut   5
§ 112  Begäran om yttrande och handlingar.   6
Beslut   6
§ 113  Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport - Granskning av 
personalförsörjningen.   7
Beslut   8
§ 114  Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.   9
Beslut   9
§ 115  Aktuellt i verksamheten.   10
Beslut   10
§ 116  Delegationsbeslut.   11
Beslut   11
§ 117  Delgivningsärende mm.   12
Beslut   12
§ 118  Kurser & Konferenser.   13
Beslut   13
§ 119  Övriga frågor.   14
Beslut   14
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/34 

§ 108  Information Råd & Stöd vuxna. 
      

Verksamhetschef Eira Bring lämnar information från sin verksamhet Råd & Stöd vuxna.  
Informationen kommer att sändas ut till ledamöter och ersättare via mail. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Åsa Evaldsson, M, 
Birgitta Lagerlund, M, Omid Hassib, V, samt Ylva Särnmark, FP. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant 
information. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/13 

§ 109  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning juli 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-28 Ekonomisk redovisning juli 2013.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden visar ett prognostiskt underskott om ca 4 miljoner kronor. Inom Institutionsvård 
barn/unga har antalet placerade barn/unga ökat oroväckande. Ekonomiskt bistånd fortsätter dock att 
gå ner och visar på ett överskott om ca 1 miljon kronor. I övrigt en återhållsamhet inom samtliga 
verksamheter för att klara budget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Ewa Svensson, S, Omid Hassib, V, Anna-Mi Kullman, SD, Birgitta Lagerlund M, Åsa Evaldsson, 
M, samt Ylva Särnmark, FP. 

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, M, yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag och vidare fördela 
uppdraget neråt i organisationen, att alla

Propositionsordning 

 måste se över/gå igenom sin budget till möjliga 
nerdragningar. Inget är för litet.  

Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller yrkandet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag och vidare fördela 
uppdraget neråt i organisationen, att alla

_____________________ 

 måste se över/gå igenom sin budget till möjliga 
nerdragningar. Inget är för litet. 

Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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Socialnämnden 2013-06-2 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

§ 111  Redovisning av delegationsärende. 
      

Socialsekreterare Inger Gyllin redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Tomas Lundberg, 
M, Ingrid Karlsson, S, Birgitta Lagerlund, M, Ylva Särnmark, FP, Malin Månsson, S, samt Omid 
Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/45 

§ 112  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-21 Yttrande till IVO.     

2 Handling 2013-05-31 Beslut i ärende samt begäran om 
ytterligare handlingar, Socialstyrelsen. 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-04-29 SOC § 55/2013 2013-04-30, Begäran om 
yttrande och handlingar.  

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Yttrande i tillsynsärende.    

5 Handling 2013-03-19 Begäran om yttrande och handlingar, 
Socialstyrelsen. 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 
Ratcovich. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen fattade med anledning av tillsyn i ett individärende 130529 beslut om att ge 
Socialnämnden kritik för att en genomförande plan inte upprättats och för att klagomål inte 
hanterats på ett riktigt sätt. 
 
Socialnämnden ska senast 4 september 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma till rätta med ovanstående brister.  

Förslag till beslut 
att till Inspektionen för vård och omsorg överlämna bifogat yttrande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Tomas Lundberg, M, Leif Olsson, 
S, Malin Månsson, S, Birgitta Lagerlund, M, Åsa Evaldsson, S, Ingrid Karlson, S, samt ersättare 
Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Inspektionen för vård och omsorg. 
_____________________ 
Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/101 

§ 113  Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport - Granskning av 
personalförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-06 Yttrande över remiss - Granskning av 

kommunens personalförsörjning.  
   

2 Handling 2013-08-05 Begäran om remissyttrande gällande 
Revisionsrapport - Granskning av 
personalförsörjningen, 
Kommunledningsenheten. 

   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens personalförsörjning 
och förmågan att behålla personal inom kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden samt äldrenämnden. Granskningen har skett genom dokumentstudier 
och intervjuer med berörda tjänstemän samt fackliga företrädare. 
 
Revisionsrapportens sammanfattande bedömning och rekommendationer: 
 
- En plan för långsiktig personalförsörjning upprättas och därigenom att mer utvecklade    
prognoser tas fram på området. 
 
- En plan för marknadsföring upprättas utifrån personalförsörjningsplanen. 
 
- Utvärdering avseende vissa rekryteringar gärna i kombination med erfarenhetsutbyte från 
andra kommuner. 
 
- En kartläggning sker av medarbetarnas åsikter gällande kompetensutveckling. 
 
- Att medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt, åtminstone vartannat år. 
 
- Att chefernas ansvar för personal- och kompetensförsörjning tydliggörs i styrdokument. 
 
Särskild rekommendation till Socialnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 
Äldrenämnden 
 
- En plan för den egna verksamhetens personalförsörjning inrättas. 
 
- Samverkan sker kring hur kommunen kan marknadsföra sig på bästa sätt mot relevanta 
yrkeskategorier.  
 
- Rekryteringar utvärderas gärna i kombination av erfarenhetsutbyte. 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

- En kartläggning sker av medarbetarnas åsikter gällande kompetensutveckling. 
- Att medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt, åtminstone vartannat år. 
 
- Att chefernas ansvar för personal- och kompetensförsörjning är tydligt. 
 
Yttrande                              
Socialnämnden instämmer med revisionsrapportens bedömning och rekommendationer. 
Området är eftersatt och är ett utvecklingsområde att prioritera. Framtida personal-
försörjning beträffande både kunskap och kompetens är en ytterst aktuell fråga inom 
socialnämndens verksamhetsområden. Personalförsörjning innebär både att behålla och 
rekrytera personal. Socialförvaltningen står redan idag inför stora problem med att 
rekrytera socialsekreterare. Det är få eller inga sökande med rätt kompetens till de vakanta 
tjänster som finns/funnits. Det är ett problem som inte omnämns i rapporten men som 
kräver en planering och strategi för hur problemet skall lösas. En brist är att dagens 
personalsystem (datasystem) inte klarar av att ge tillräckligt stöd för exempelvis 
dokumentation av vilken kompetens personalen besitter eller behov av 
kompetensutveckling. Det innebär att vid chefsbyte så riskerar kunskap om personal att 
försvinna. 
 
Socialnämnden menar att det bör göras en övergripande personalförsörjningsplan gällande 
kommunens samtliga verksamhetsområden. I samband med den övergripande planen skall 
varje förvaltning göra en verksamhetsspecifik plan.       
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet 
och översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Larsson, RP, Åsa 
Evaldsson, M, Birgitta Lagerlund, M, Ylva Särnmark, FP, Leif Olsson, S, Tomas Lundberg, M, 
samt ersättare Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/86 

§ 114  Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-05 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 

9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. kvartal 2.  

   

       

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, samt Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/12 

§ 115  Aktuellt i verksamheten. 
 
Enhetschef Ann-Louise Bolwede Smith lämnar tillsammans med verksamhetschef Göran Fridh och 
förvaltningschef Birgitta Ratcovich information om en dom från Förvaltningsrätten där de återvisat 
målet till Socialnämnden för vidare utredning avseende rätten till personlig assistans. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följade information: 
 

• Två Lex Sarah rapporter redovisas. 
 

• Beslut från Socialstyrelsen gällande ett ej verkställt beslut. Socialstyrelsen har avslutat 
ärendet.  

 
• Två domar från Förvaltningsrätten om ansökan från Socialstyrelsen om att Ronneby 

kommun åläggs att betala särskild avgift om 10 tkr.  Förvaltningsrätten har bifallit 
Socialstyrelsens ansökan och ålägger Ronneby kommun att betala en särskild avgift om  
10 tkr i båda ärenden. 

 
• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg angående Lex Sarah anmälan. Inspektionen 

för vård och omsorg har avslutat ärendet. 
 

• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i tre ärenden gällande ej verkställda beslut. 
Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärenden. 

 
• Tillgången av platser i gruppbostäderna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Larsson, RP, Ingrid 
Karlsson, S, Ewa Svensson, S, Leif Olsson, S, Malin Månsson, S, Åsa Evaldsson, M, samt ersättare 
Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/11 

§ 116  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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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/10 

§ 117  Delgivningsärende mm. 
      

Olofströms kommun - Medlingsverksamheten 1 januari – 15 juni 2013. 
 
Cura Individutveckling – Utvärdering av Notavillans verksamhet. 
 
Protokollsutdrag: 
KF § 149/2013 – Nya taxor avseende serveringstillstånd. 
KF § 150/2013 – Tillägg till hyresavtalet Sörbycentret AB i konkurs. 
KS § 209/2013 – Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/40 

§ 118  Kurser & Konferenser. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit två inbjudningar till Socialnämnden.  
 
Arkan Asaad  – Mitt liv och rätten att få välja. En föreläsning om tvångsäktenskap sett ur en mans 
perspektiv. Den 9 oktober kl 13 00 – 14 30, Knut Hahnsskolans aula. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län – Informationsdag om våld i nära relationer. Den 11 oktober kl 08 30 
– 12 00 på Ronneby Brunn.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att låta en från alliansen och en 
från oppositionen gå på föreläsningarna. 
 
Birgitta Lagerlund, M, informerar från föreläsningen ”Tobaksfria ungdomar i Ronneby kommun – 
en kraftsamling för förändring” den 15 augusti. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta Ingrid Karlsson och Ylva Särnmark delta på föreläsningen - Arkan 
Asaad – Mitt liv och rätten att få välja, den 9 oktober kl 13 00 -14 30, Knut Hahnsskolans aula. 
 
Notera övrig information till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 

Ingrid Karlsson 
Ylva Särnmark 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(14) 

 
Socialnämnden 2013-08-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119  Övriga frågor. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, informerar om:  
 
Finsam projektet Ansats, en lägesrapport. 
 
Inbjudan från Cura Park till sommarfest den 11 september kl 17 00 – 21 00. 
 
Lena Jacobsson, Äldreförvaltningen bjuder in till Anhörigträffar hösten 2013, Vidablick 
kalasrummet kl 13 00 – 15 30. En föreläsning med Klaes Axelsson den 2 oktober, på Kulturcentrum 
kl 13 00 – 15 00 där han berättar om sina upplevelser som anhörig till en yngre person med 
demenssjukdom. 
 
Att Migrationsverket kommer till Socialnämnden i september för information. 
Utbildningsnämndens presidie och tjänstemän från Socialförvaltningen är inbjudna att delta. Om 
det finns några frågor går det bra att skicka in dessa till Ann Hermannson som vidarebefordrar till 
föreläsaren. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet.  
_____________________ 
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