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2013/13 

§ 138  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning september 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-23 Ekonomisk uppföljning september månad.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott om 3 946 tkr. En rättelse har skett på konto 515. 
Personalkostnaderna har blivit något högre på grund av förändringar i gruppbostäder. Ökat behov 
av kontaktpersoner samt köp av verksamhet är högre än budgeterat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Omid Hassib, (V), Ewa 
Svensson, (S), Åsa Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Birgitta Lagerlund, (M), Malin Månsson, 
(S), samt tjänstgörande ersättare Thomas Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska redovisningen/ 
anslagsförbrukningen till protokollet. 
_____________________ 
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2012/131 

§ 139  Omdisponering av budget. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-23 Omdisponering av budget - nytt 

assistansärende.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till omdisponering i budget för Socialnämnden presenteras för ledamöterna. Det gäller 
ett nytt assistansärende. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad omdisponering i budget för Socialnämnden. 
_____________________ 
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2013/137 

§ 140  Beräkning av personalresurs för Socialförvaltningen, Barn och 
familjeenheten - ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-23 Beräkning av personalresurs för 

Socialförvaltningen, Barn och 
familjeenheten - ensamkommande barn.  

   

      

Enhetschef Nina Ilvell föredrar ärendet och lämna följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
I de fall ett barn kommer som ensam asylsökande till Sverige har socialnämnden ett ansvar för att 
utreda barnets behov av stöd. Socialnämnden är ansvarig får att barnet/den unge får det stöd och 
den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen och ska medverka till att barnet/den unge får god vård 
och fostran, lämplig utbildning och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållande. 
 
Arbetsuppgifter får socialnämnden kopplade till mottagandet av EKB: 

• Samordna barnets ankomst till HVB-hemmet och boka resa från transitboende. 
• Utreda barnets behov av stöd och hjälp. 
• Fatta beslut om insatser samt lämpligt boende. 
• Upprätta vårdplan. 
• Upprätta genomförandeplan. 
• Följa upp beslutade insatser samt följa upp barnets/den unges uppväxtförhållanden i övrigt. 

(övervägande enligt 6 kap 8 § SoL) 
• Väcka talan eller ansöka hos domstol om överflyttning av vårdnaden till en särskilt 

förordnad vårdnadshavare för de barn som fått permanent uppehållstillstånd. 
• När den unge fyllt 18 år utreda hans eller hennes ev ansökan om fortsatt bistånd och fatta 

beslut om fortsatt vård, upprätta ny vårdplan och genomförandeplan. (Åldersgräns får 
fortsatt placering: upp till 21 år). 

• Eftersökning av familjemedlemmar (ett ansvar som delas med migrationsverket). 
• Delta i de samverkans grupper som finns i kommunen för ensamkommande barn. 

(Källa Socialstyrelsen) 
 

Ronneby har 10 platser för ensamkommande barn, varav tre måste vara asylsökande. 
Uppskattningsvis väntar ungdomarna i 6 månader på besked om uppehållstillstånd i de fall det inte 
uppstår några hinder. Cura Park i Ronneby har ett maxantal på 30 platser i dagsläget och ytterligare 
10 platser finns på Cura Vik i Sölvesborg. Då det även finns ett asylboende i Ronneby har ett flertal 
barn som kommit med släktingar eller andra vuxna blivit aktuella för utredning/insats. 
 
Antalet barn/unga ackumuleras varje år och antalet per år är svårt att beräkna. Ju längre tid som 
verksamheten är i gång kommer det att krävas ytterligare resurser för uppföljning (övervägande 
enligt 6 kap 8 § SoL) av barn som bor kvar på boendet med PUT, samt utredning av fortsatt bistånd 
för unga över 18 år. Idag bor 8 barn på Cura Park eller Vik, resterande barn (av 21) har andra 
insatser i form av familjehem, privatplacering hos släkting, annat HVB-hem/SiS eller har 
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öppenvård. Fler barn/ungdomar än beräknat har större behov av vård än vad Cura Park/Vik kan 
erbjuda, vilket också innebär att arbetsinsatsen för handläggarna blivit större än förväntat. 
 
De socialsekreterare i utredningsgruppen inom Barn- och Familjeenheten som utreder ansökningar 
och anmälningar avseende barn som riskerar att fara illa bör i snitt utreda 8 barn parallellt, vilket per 
handläggare blir ca 18-20 barnavårdsutredningar/år. Utöver detta tillkommer förhandsbedömningar 
(3-5 st) och uppföljning av öppenvårdsärenden (8 st.) 
 
En förhandsbedömning ska vara gjord i alla inkomna anmälningar inom 2 veckor och en utredning 
enligt 11 kap 1 § SoL ska vara slutförd inom fyra månader. I dagsläget är arbetssituationen dock 
sådan att socialsekreterare inte har möjlighet att följa lagstiftningens krav. 
 
Socialsekreterare som följer upp barn i familjehem och på institution/HVB( ej ekb) har som regel 
ansvar för 15-20 barnhandläggare. Samma principer för utredning och behovsbedömning gäller för 
ensamkommande barn som för alla andra barn som blir aktuella inom socialtjänstens verksamhet 
för barn och familj. 
 
1,0 tjänst socialsekreterare med ansvar for EKB har i oktober 2013, 21 barn/unga aktuella for insats, 
placering på HVB eller i familjehem, vilket motsvarar mer än en heltid. Utöver det tillkommer 8 
pågående utredningar avseende ensamkommande barn/ungas behov av insatser. Arbetsbelastningen 
motsvarar därmed nära två heltidstjänster. Då antalet EKB har ökat varje år kommer det att under 
2014 finnas behov av två heltidstjänster inom Barn- och familjeenheten avsatta att handlägga 
ensamkommande barn. 
 
Antalet aktualiserade EKB inom Barn- och familjeenheten. 
 
2012 helår 2013 tom oktober 
8 barn 16 barn 

 
Antalet genomförda utredningar enligt 11 kap l § SoL avseende EKB. 
 

 

2012 helår 2013 tom oktober 
14 utredningar 21 utredningar 

 
Barn, EKB med pågående insatser under oktober månad.  
2012 2013 
14 barn/unga 21 barn/unga 
 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden av Kommunstyrelsen begär 2,0 tjänster för handläggning av ensamkommande 
barn. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Birgitta 
Larsson, (RP), Åsa Evaldsson, (M), Ylva Särnmark, (FP), Tomas Lundberg, (M), samt Malin 
Månsson, (S).  
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Yrkanden 
Åsa Evaldsson, (M), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att det framöver i samtliga 
ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, på grund av ändrad 
arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet gällande 
”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 
ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

 
Birgitta Lagerlund, (M), yrkar bifall till förslaget om utökning av 1,0 tjänst för handläggning av 
ensamkommande barn samt till Åsa Evaldssons, (M) yrkande. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Birgitta Lagerlunds, (M), yrkande om 
bifall till förslaget om utökning av 1,0 tjänst för handläggning av ensamkommande barn och finner 
att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Åsa Evaldssons, (M), yrkande och finner 
att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel om utökning av 1,0 tjänst för 
handläggning av ensamkommande barn motsvarande 2,0 tjänster då det i dagsläget finns en tjänst 
om 1,0 % beviljad. (KS § 6/2013). 

 
Att det framöver i samtliga ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, 
på grund av ändrad arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet 
gällande ”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 
ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

_____________________ 
Exp. Kommunstyrelsen 
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   2013/105 

§ 143  IVO - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-23 Yttrande.    

2 Handling 2013-08-14 IVO - Begäran om yttrande över klagomål.     

      

Enhetschef Nina Ilvell föredrar utredningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över 
klagomål. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Malin Månsson, (S), och Anna-
Mi Kullman (opol). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse så som sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
_____________________ 
Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 144  Redovisning av delegationsärenden. 

 Enhetschef Nina Ilvell redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Åsa 
Evaldsson, (M), Ewa Svensson, (S), Malin Månsson, (S), Ingrid Karlsson, (S), Omid Hassib, (V), 
Ylva Särnmark, (FP), samt tjänstgörande ersättare Thomas Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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2013/122 

§ 145  Synpunkter/klagomål 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-23 VB: En synpunkt på webbplatsens 

innehåll har skickats från ronneby.se, 
noreply@ronneby.se. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-27 Uppföljning av synpunkter – bemötande.     

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-27 Uppföljning av synpunkter - Bristfällig 
information. 

   

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 
Ratcovich. 

Sammanfattning 
En redovisning av inkomna synpunkt/klagomål redovisas för ledamöterna. De synpunkter som 
framförts har besvarats/bemötts.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), och ledamot Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera synpunkter/klagomål 2013 till protokollet. 
_____________________ 
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2013/132 

§ 146  Finansiering av flyktingtjänst inom försörjningsenheten 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Finansiering av flyktingtjänst inom 

försörjningsenheten 2014.  
   

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med enhetschef Jessica Bergkvist.  

Sammanfattning 
Sedan år 2006 har Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostat 0,75 av en tjänst som 
socialsekreterare på Försörjningsenheten. Bakgrunden till detta är det utökade flyktingmottagandet 
och införandet av introduktionsersättning som inte var tillräckligt hög för att individerna skulle 
klara sig ekonomiskt utan försörjningsstöd.  
 
Under 2013 har andelen flyktingar som är i behov av försörjningsstöd ökat i förhållande till övriga 
försörjningsstödsärenden och även jämfört med år 2012.  
 

- Under perioden 130101-130831 fanns det 59 flyktingärenden och totalt 605 ärenden. 
Fördelat på 12 handläggare ger det 50 ärenden på en tjänst och då motsvarar 59 
flyktingärenden mer än en heltidstjänst.  

- Under augusti 2013 fanns det 30 flyktingärenden och totalt 454 ärenden. Fördelat på 12 
handläggare ger det 38 ärenden på en tjänst och då motsvarar 30 flyktingärenden 79 % av en 
heltidstjänst. 

- Under september 2013 fanns det 32 flyktingärenden och totalt 441 ärenden. Fördelat på 12 
handläggare ger det 37 ärenden på en tjänst och då motsvarar 32 flyktingärenden 86 % av en 
heltidstjänst.  

 
Flera av flyktingarna under 2013 har inte kommit via kommunplacering utan är anhöriga till 
ensamkommande flyktingbarn och andra personer som redan bor i Ronneby eller så ordnar de 
lägenhet på egen hand i Ronneby kommun när de får uppehållstillstånd. Många av flyktingarna som 
tagit kontakt med Försörjningsenheten under 2013 har stora behov utifrån att de är analfabeter, ofta 
mår psykiskt dåligt, har begränsningar och svårigheter som på olika sätt gör att de inte omedelbart 
kan omfattas av etableringen utan är i behov av försörjningsstöd under längre tid. Då ställs det även 
högre krav på kontakt med socialsekreteraren eftersom de inte får någon etableringshandläggare 
eller etableringslots via Arbetsförmedlingen.  
 
Flyktingärendena handläggs på samma sätt som övriga försörjningsstödsärenden, i alla ärende finns 
en ansvarig socialsekreterare. Flyktingarna har tillgång till samma resurser som övriga 
bidragstagare men kräver ofta mer resurser i form av arbetstid på grund av språksvårigheter. 
Klientbesöken kan oftast inte genomföras utan tolk och det går inte att ringa för att lämna besked 
utan klienten behöver då kallas på besök med tolk. 
Socialsekreteraren behöver oftare ha telefonkontakt med både Försäkringskassan och 
etableringshandläggare på AF för att kontrollera uppgifterna samt få information. Många av de 
nyanlända saknar exempelvis kunskap om hur man betalar sina räkningar, vilka bidrag de kan ha 
rätt till och i dessa lägen vänder de sig ofta till socialsekreteraren för att få hjälp. 
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Om Enheten för Arbetsmarknad och integration inte skulle bekosta en tjänst som socialsekreterare 
skulle detta innebära en förändring i handläggningen av alla försörjningsstödsärenden. Den totala 
servicenivån gentemot klienterna skulle troligtvis behöva sänkas och fokus skulle i högre grad 
inriktas på att handlägga ansökningar om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 
Socialsekreterarna skulle inte i samma utsträckning som nu kunna erbjuda besökstid till klienterna 
vilket i sin tur bland annat skulle innebära att förändringsarbetet med att bistå klienten till en egen 
försörjning skulle bli lidande. 
 
Från år 2014 kommer dessutom neddragning motsvarande 0,5 socialsekreterartjänst på 
Försörjningsenheten att göras vilket kommer att medföra en högre arbetsbelastning för 
socialsekreterarna och ökningen av flyktingärendena kommer att blir mer kännbar.  
 
Utifrån ovan resonemang och det faktum att flyktingärendena ökar gör undertecknad bedömning att 
socialnämnden bör yrka på att Enheten för Arbetsmarknad och integration bekostar 1,0 
socialsekreterartjänst under 2014.  

Förslag till beslut 
- att begära medel från Enheten för Arbetsmarknad och integration med motsvarande 1,0 

socialsekreterartjänst. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), och Åsa 
Evaldsson, (M). 

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, (M), yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att det framöver i samtliga 
ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, på grund av ändrad 
arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet gällande 
”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 
ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel från Enheten för Arbetsmarknad 
och integration om utökning av socialsekreterartjänst med 25 %, motsvarande 1,0, då det i dagsläget  
finns en tjänst om 75 % beviljad. (KS § 5/2013). 

 
Att det framöver i samtliga ärenden på Socialnämnden där det finns önskemål om utökade tjänster, 
på grund av ändrad arbetsbelastning, ska det också finnas ett jämförelsematerial bifogat till ärendet 
gällande ”arbetstyngd” undersökt hos jämförbar kommun. Obs! att detta inte är ett misstroende mot 
ansvariga tjänstemän.  

1. Möjlighet att se vad som är ”normal” arbetsbelastning. 
2. Möjlighet att ”ge tyngd” till våra behovsäskanden i Socialnämnden. 

_____________________ 
Exp. Kommunstyrelsen
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2012/22 

§ 147  Sysselsättning - redovisning september 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Redovisning av sysselsättningen 

september 2013.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-05 SOC § 39/2013 2013-03-26, 
Sysselsättningen - redovisning av 
praktikplatser. 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19 Redovisning av sysselsättningen för 
socialbidragstagare.  

   

       

Enhetschef Jessica Bergkvist föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning 
Under september månad 2013 fanns det 441 hushåll aktuella för försörjningsstöd i Ronneby 
kommun, totalt rör det sig om 462 vuxna personer. 
 
Sysselsättningen fördelar sig på olika arbetsmarknadsinsatser via AF, hel- eller deltidsarbete, 
studier genom olika anordnare, Finsam-projektet Ansats samt vår egen socialbidragspraktik. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att ca 43 % (200 av 462 personer) av alla socialbidragstagare 
under september månad 2013 har en sysselsättning genom arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller 
studier. Om undantag görs för den grupp av socialbidragstagare som är sjukskrivna, föräldralediga 
eller har pension (78 personer) så uppgår andelen sysselsatta till 52 % (200 av 384 personer). Om 
man även räknar bort de personer som inte har sökt bistånd eller fått avslag på sin ansökan om 
bistånd så är 70 % i sysselsättning (200 av 284 personer). 
 
Av de personer som är arbetssökande (40 personer) så är det 10 personer som tillhör 
mottagningsgruppen och därmed varit aktuella för försörjningsstöd kortare tid än 3 månader.  

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

Yrkanden 
Tomas Lundberg, (M) yrkar att de fyra ärenden, i utredningen, som rör studier/socialbidrag 
redovisas som delegationsärenden vid sammanträdet i november. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma. 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 
Att Jessica Bergkvist får i uppdrag att redovisa de fyra ärenden, i utredningen, som rör 
studier/socialbidrag på sammanträdet i november. 
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergkvist 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/123 

§ 148  Sociala samfonden – förslag till utdelning av medel. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-27 Sociala samfonden.     

      

Enhetschef Jessica Bergkvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
 
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, 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, se bilaga.  
 
Under de senaste åren har barnfamiljer varit en prioriterad grupp och utdelningen av fondmedel har 
i princip tillfallit barnfamiljer eller minderåriga placerade barn. I utdelningen 2012 prioriterades 
barnfamiljer, sjukpensionärer, pensionärer och ungdomar m.fl. Handläggarna, Helen Åman och 
Mona-Lisa Appelqvist, har önskemål om att Socialnämnden ser över vilken/vilka grupper som bör 
prioriteras vid årets bedömning och utdelning av fondmedel och om möjligt att även andra grupper 
än barnfamiljer kan prioriteras. Summa för utdelning år 2013 uppgår till 21 536 kr.  
 
Inför årets utdelning har annons satts in i dagspress, funnits på kommunens hemsida och 
informationsblad har skickats till alla vårdcentraler i kommunen.  

Förslag till beslut 
- att bestämma vilken eller vilka grupper som ska prioriteras vid 2013 års utdelning av 

fondmedel, 
 

- att ge handläggarna delegation på att besluta hur fondmedlen ska fördelas, samt 
 

- att delegationsbesluten redovisas för socialnämnden på novembersammanträdet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Malin 
Månsson, (S), samt Tomas Lundberg, (M). 

Yrkanden 
Malin Månsson, (S), yrkar att alla grupper, barnfamiljer, sjukpensionärer, pensionärer och 
ungdomar m fl ska prioriteras vid 2013 års utdelning av fondmedel. 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ingrid Karlsson, (S) yrkar att barnfamiljer ska prioriteras i första hand. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Malin Månssons, (S), yrkande mot 
Ingrid Karlssons, (S), yrkande och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Malin Månssons, 
(S), yrkande då detta yrkande också innefattar barnfamiljer. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att barnfamiljer, sjukpensionärer, pensionärer och ungdomar m fl ska 
prioriteras vid 2013 års utdelning av fondmedel. 
 
Ge handläggarna delegation på att besluta hur fondmedlen ska fördelas, samt att 
delegationsbesluten redovisas för Socialnämnden på sammanträdet i november. 
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergkvist 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/131 

§ 149  Tillfällig utökning av antalet boende i gruppbostaden Peder Holmsgatan 3-5. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Komplettering av ärende.     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Systematiskt arbetsmiljöarbete.    

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Tillfällig utökning av antalet boende i 
gruppbostaden Peder Holmsgatan 3-5.  

   

      

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ett icke verkställt beslut om boende enligt 9:9 LSS till en person med 
psykiatrisk diagnos. 
 
En möjlighet som diskuteras är att i väntan på att det blir en plats ledig i annan gruppbostad göra en 
tillfällig utökning av antalet boendeplatser på Peder Holmsgatan 3-5. Detta skulle ske genom att 
använda en av de lägenheter som är avskiljda från gruppbostaden idag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Åsa 
Evaldsson, (M), Omid Hassib, (V), Malin Månsson, (S), Ewa Svensson, (S), Ylva Särnmark, (FP), 
tjänstgörande ersättare Thomas Svensson, (S), och ersättare Johannes Chen, (KD). 

Yrkanden 
Ingrid Karlsson, (S), yrkar att personen ska erbjudas plats i boende i Ronneby och att en tillfällig 
utökning av platserna ska göras i gruppbostaden Peder Holmsgatan 3-5 i Ronneby. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att erbjuda personen som har beslut om boende enligt 9:9 LSS en lägenhet i 
gruppbostaden Peder Holmsgatan 3-5 i väntan på ledig lägenhet i annan gruppbostad, vilket innebär 
att antalet platser i gruppbostaden tillfälligt (tills plats kan erbjudas i annan gruppbostad) utökas 
från 6 till 7. 
_____________________ 
Exp. 
Råd & Stöd vuxna 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/86 

§ 150  Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 
16 kap 6f§ SoL och redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 Kvartalsrapport ej verkställda beslut, 

tredje kvartalet.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, tredje kvartalet,  föredras för nämndens ledamöter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, och ledamot Åsa Evaldsson, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/114 

§ 151  Begäran om remissyttrande - Ronneby kommuns miljömål 2014-2016. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-22 Yttrande över remiss angående förslag till 

Ronneby kommuns miljömål.  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-05 Remiss - Ronneby kommuns miljömål 
2014-2016. 

   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunledningsenheten har till Socialnämnden översänt remiss angående förslag till Ronneby 
kommuns miljömål, för yttrande. 
 
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till nya lokala miljömål för kommunen som 
geografiskt område. I förslaget till lokala miljömål har Ronneby kommun valt ut åtta av de 
nationella miljökvalitetsmålen för tidsperioden 2014-2016. För att få bra genomslagskraft 
på åtgärder bör kedjan nationella miljökvalitetsmål, regionala miljömål och de kommunala 
miljömålen finnas. 

Yttrande 
En del av de lokala målen riktar sig direkt till allmänheten som är av informativ karaktär 
där medborgarna i Ronneby kommun har möjlighet att klimatpåverka. Att ha i åtanke är att 
ge ut en populärutgåva som är skriven på lättläst svenska samt se till att informationen 
lämnas på olika språk.  
 
Att ta fram policy för att öka möjligheterna till distansarbete och främja webbmöten tas 
emot positivt. Delar av Socialförvaltningens personal har efterfrågat denna typ av 
möjlighet för att spara tid och undvika resor med bil, tåg och flyg.   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till 
kommunledningsförvaltningen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), och ledamot Ylva Särnmark, (FP). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
det samma till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/11 

§ 152  Delegationsbeslut 2013. 
 
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 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/10 

§ 153  Delgivningsärende mm. 
 
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige § 192/2013 - Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL och redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet. 
 
Kommunstyrelsen § 268/2013 - Revisionsrapport gällande granskning av personalförsörjningen. 
 
Kommunstyrelsen § 274/2013 - Delårsrapport per 31 augusti 2013. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 
_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(23) 

 
Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/40 

§ 154  Kurser & Konferenser. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, (C), redovisar att det inkommit två inbjudningar: 
 
Blekingeparaplyet - Kultur och hälsa med fokus på återhämtning från psykisk ohälsa den 20 
november 2013, på Kreativum, Karlshamn. 
 
Statens folkhälsoinstitut - En dag om föräldrastöd den 25 november 2013 på Ronneby Brunn. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta Malin Månsson, (S), delta i Blekingeparaplyet - Kultur och hälsa 
med fokus på återhämtning från psykisk ohälsa den 20 november 2013, på Kreativum, Karlshamn. 
 
Låta Ingrid Karlsson, (S), delta i Statens folkhälsoinstitut - En dag om föräldrastöd den 25 
november 2013 på Ronneby Brunn. 
_____________________ 
Exp. 
Malin Månsson 
Ingrid Karlsson 
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Socialnämnden 2013-10-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155  Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristna Valtersson, (C) har med sig material från Socialchefsdagarna i Malmö har även 
sänt ut minnesanteckningar. 
 
Vidare informerar ordföranden om LUCIA-priset som Kommunala Rådet för Funktionshinder 
instiftat. LK-kläder fick priset förra året. Förslag på aktörer kan skickas in till Ann Hermansson. 
Priset delas ut i samband med Luciafirandet i Sporthallen, Ronneby. 
 
Tomas Lundberg, (M), framför önskemål om att Socialnämnden bjuder in Henrik Lövgren, 
Samhällskommunikatör i Ronneby, för information om hans arbete. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att till framtida sammanträde bjuda in samhällskommunikatör Henrik 
Lövgren, samt att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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