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§ 88 Redovisning av delegationsärende.
Socialsekreterare Annie Lindevall redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Leif Olsson,
(S), Tomas Lundberg, (M), Ingrid Karlsson, (S), samt Omid Hassib, (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda
enligt delegationsordningen.
_____________________
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2013/34
§ 89 Frågeställning gällande socialbidrag/studier.
Enhetschef Jessica Bergqvist föredrar ärendet.
En frågeställning gällande socialbidrag/studier diskuterades på Socialnämndens sammanträde i maj.
Ett önskemål framfördes om att alla handlingar i ärendet skulle redovisas på sammanträdet i juni.
Socialnämndens ledamöter har fått ut alla handlingar i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Tomas Lundberg, (M), Åsa
Evaldsson, (M, Birgitta Lagerlund, (M), Leif Olsson, (S), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare
Fredrik Stark, (M), samt ersättare Johannes Chen, (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att uppmana handläggarna att
lämna tydliga svar till sökanden gällande socialbidrag/studier med hänvisning till Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd.
_____________________
Exp.
Jessica Bergqvist
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2013/13
§ 90 Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning för maj 2013.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Anslagsförbrukning/ekonomisk
redovisning maj månad.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med ekonom Anna Lindén.
Sammanfattning
Det prognostiserade underskottet beräknas till ca 3 000 tkr, vilket är en minskning av ca 1 700 tkr i
förhållande till förra månadsuppföljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamot Omid Hassib, (V), samt ersättare
Johannes Chen, (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska redovisningen/
anslagsförbrukningen till protokollet.
_____________________
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2013/79
§ 91 Förslag till ny organisation av social beredskap.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-23

Förslag till ny organisation av social
beredskap

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta
Ratcovich och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Socialtjänstens behov av tillgänglighet under kvällar och helger har sedan tidigt 80-tal lösts genom
att en socialsekreterare haft beredskap under vissa tider på helgen. Syftet har varit att polis, sjukvård
och andra myndigheter skulle ha möjlighet att få kontakt med socialtjänsten i akuta ärenden. I första
hand ärende inom området barnavård, missbruksvård. Beredskapen har delats av alla socialsekretare
oavsett inom vilket område man arbetade. Ungefär 30-35 personer har delat på beredskapen vilket
inneburit att man haft beredskap 2-3 gånger per år. Under övrig tid har hänvisats till
Socialnämndens ordförande.
Sammanfattning och Förslag
Den sociala beredskapen har haft samma utformning sedan 1980-talet. Ökade krav på tillgänglighet
och kompetens gör en förändring angelägen.
En särskild handläggargrupp får till uppgift att utföra beredskapen som utökas tidsmässigt till att
omfatta även vardagkvällar. Syftet med beredskapen förändras inte.
Förslag till beslut
Att godkänna ovanstående förslag till organisation av socialberedskap
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), Åsa Evaldsson, (M), Omid Hassib, (V), Leif
Olsson, (S), Birgitta Lagerlund, (M), samt Ylva Särnmark, (FP).
Yrkanden
Åsa Evaldsson, (M), och Birgitta Lagerlund, (M), är mycket positiva till förslaget med
specialutbildning och att det är åtta handläggare och yrkar bifall, men att man ska börja försiktigt
och att det endast ska vara en handläggare i beredskap, inte två. Detta med tanke på frånvaron på
dagtid enligt ATL (arbetstidslagen), samt att tjänstemännen uppskattar att det är mindre än 10 ggr/år
en ”bakjour” behöver medverka vid hembesök.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på yrkandet och finner att Socialnämnden
avslår yrkande om att det endast ska vara en handläggare, inte två.
Justeras
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall av Åsa Evaldssons, (M), yrkande.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas två (2) ja-röster och elva (11) nej-röster. Socialnämnden
beslutar att avslå Åsa Evaldssons (M) yrkande.
Hur ledamöterna röstat framgår enligt nedan:
Beslutande
Kristina Valtersson, (C)
Ingrid Karlsson (S)
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Tomas Lundberg (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (FP)
Leif Olsson (S)
Ewa Svensson, (S)
Omid Hassib (V)
Fredrik Stark (M) tjänstgörande ers.
Juhani Kujansivu (S) tjänstgörande ers.
Björn Brink (SD) tjänstgörande ers.

Ja

Nej
X
X

Avstår

X
X

2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till Social beredskap, enligt ovan.
Reservation
Åsa Evaldsson, (M) och Birgitta Lagerlund (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande och med
tanke på frånvaron dagtid, då 2 personer skall ha 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila,
enligt ATL (arbetstidslagen),
_____________________
Exp.
Göran Fridh

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

2013-06-25

8(27)

2013/87
§ 92 Förslag till budget 2014-2015, samt plan 2016-2017 för Socialnämnden.
Beslutsunderlag

3

1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Budgetförslag 2014-2015 samt plan 20162017 samt bilaga 1 och 2.

2 Beslut allmänt ärende

2013-06-10

Soc AU § 92/2013 2013-06-11, Förslag till
budget 2014-2015, samt plan 2016-2017
för Socialnämnden.

2013-06-03

Förslag till budget 2014-2015, samt plan
2016-2017 för Socialnämnden.

Tjänsteskrivelse/Utredning

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar tillsammans med verksamhetscheferna Eira Bring,
Jörgen Nilsson och Göran Fridh och ekonom Anna Lindén ett förslag till budget för 2014- 2015.
samt plan 2016-2017, där även nämndens mål ingår.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet och översänder ärendet till
Socialnämnden för beslut, med smärre justeringar i texten.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar tillsammans med verksamhetscheferna Jörgen Nilsson
och Göran Fridh samt ekonom Anna Lindén ett förslag till budget för 2014- 2015, samt plan 20162017, där även nämndens mål ingår.
Sammanfattning
Ett förslag till budget, inklusive verksamhetsmått, väsentliga dispositioner inom ram, ramreduktion,
konkurrenssättning, äskande om utökad budgetram, samt investeringsplan ska lämnas in till
budgetberedningen. För åren 2014 – 2017 har nämnderna anmodats att inkomma med förslag till
åtgärder som kan reducera nettoramen med 2 % för respektive planår. Utgångspunkten är
nettoramen gällande vid TI 2013. Varje förslag ska vara noggrant konsekvensbeskrivet och de
ekonomiska effekterna sammanställas.
För Socialnämnden är detta sparbeting ca 4 000 tkr/år. Det som följer lagstiftningen, tvingande
verksamhet, ska prioriteras inom befintlig nettoram.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Omid Hassib, (V), Åsa
Evaldsson, (M), Leif Olsson (S), Ewa Svensson, (S), Birgitta Lagerlund, (M), Ylva Särnmark, (FP),
Ingrid Karlsson, (S), Tomas Lundberg, (M), tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M), samt
ersättare Johannes Chen, (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att göra en besparing avseende Hemfixarna och att lägga till kostnaden för
två SFB-ärenden som tillkommit sedan budgetförslaget lämnades till nämnden.
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Att i äskande om utökad budgetram ändra i prioriteringsordningen, i övrigt godkänna densamma.
I förslag till investeringsplan lägga till ärendet ”Skolgång för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar i Ronneby Kommun”.
Godkänna mål enligt budget 2013.
_____________________
Exp.
Budgetberedningen
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2013/68
§ 93 Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Yttrande gällande Lupp-enkäten 2012,
lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

2 Beslut allmänt ärende

2013-05-29

SOC § 71/2013 2013-05-28, Begäran om
remissyttrande gällande Lupp-enkäten
2012, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.

3 Handling

2013-04-26

Begäran om remissyttrande gällande
Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.,
Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och verksamhetschef Eira Bring har lämnat
följande yttrande.
Sammanfattning
Lupp-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät som vänder sig till ungdomar
13-25 år. I Ronneby riktades hösten 2012 enkäten till de elever som gick i årskurs 8 i grundskolan
och årskurs 2 på gymnasiet.
Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, situationen i skolan, inflytande, arbete, hälsa,
trygghet och vilka framtidsplaner unga har i kommunen.
Enkäten är en del av kommunens kommunövergripande åtgärder för att främja barnens rättigheter
och anges som åtgärd i kommunens Barn- och ungdomspolitiska strategi.
Rapporten ska kunna vara en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag och långsiktiga
planering som rör barn och ungdomar.
Yttrandet ska innehålla förslag på åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen.
Yttrande
Många frågor i enkäten kan ses som allmängiltiga och berör levnadsvillkor och förhållanden som
barn och unga lever i. Frågor om trygghet, fritidsaktiviteter, politik och påverkansmöjligheter och
livsstilsfrågor är viktiga för alla människor och i synnerhet för barn och unga.
I Socialnämndens verksamheter skall utredningar och beslut alltid behandla barnens situation och
hänsyn skall tas till barnets bästa. Detta regleras i lagstiftning samt i kommunens egna
styrdokument. Det omfattar all verksamhet och barn och ungdomar ska tillfrågas om sina
förhållanden i kontakten med socialförvaltningen. I samband med exempelvis en familjehemsutredning och placering i familjehem ingår samtal med barnet/den unge utifrån ålder och mognad.
Ett annat exempel är att barnens situation diskuteras i även samband med ärenden rörande
försörjningsstöd. Socialnämnden har utöver riksnormen infört en särskild post för barn som
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omfattar 2 000 kronor per år och barn. Genom ansökan kan föräldrar erhålla bistånd till aktiviteter,
resor, musikinstrument mm. I normen finns även en post för barnfamiljer som reglerar kostnader i
samband med innehav av dator.
För närvarande diskuteras i Ronneby kommun, bland annat, att införa en arbetsmetod som skall
försäkra familjehemsplacerade barn en bättre skolgång. Metoden innebär att ett team av personal
knyts till varje barn med uppgift att se barnets behov av stöd och hjälp i sin skolgång. Forskning
visar att dessa barn av många olika anledningar inte får den skolgång som andra barn får.
Tobak, alkohol och narkotika är ständigt aktuella frågor som kräver ett aktivt arbete och nya grepp
om hur unga och deras föräldrar ska erbjudas hjälp och stöd. Svaren i enkäten är i någon mån
positiva för Ronneby där man kan se en minskning av bland annat berusningsgraden. Det är dock
oroväckande att ungdomar förses med alkohol av sina föräldrar. Informationskampanjer och andra
insatser har tydligen inte nått ända fram. Socialnämnden arbetar tillsammans med andra aktörer,
bland annat polis och skola med att minimera bruket av alkohol hos barn och unga och att stävja
langningen till barn och unga.
Avslutningsvis kan nämnas att det är positivt att de flesta som svarat på enkäten ser ljust på
framtiden.
Förslag till beslut
Socialnämnden förslås 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), ledamot Ylva Särnmark, (FP) samt
tjänstgörande ersättare Fredriks Stark, (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
Sofie Ceder
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2013/47
§ 94 Redovisning av behov av bostad med särskilt stöd inom Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-05

SOC § 42/2013 2013-03-26, Redovisning
av behov av bostad med särskilt stöd
inom Socialförvaltningen.

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-19

Enkät ang. behov av boende för
funktionshindrade".

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-26

Redovisning av behov av bostad med
särskilt stöd inom Socialförvaltningen.

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Socialförvaltningen fick i början av 2013 i uppdrag att undersöka behovet av bostad med särskilt
stöd. En enkätundersökning genomfördes och alla personer med LSS-insatser och/eller boendestöd
enligt SoL, födda år 1948-1998, och grund- och gymnasiesärskoleelever i Ronneby erbjöds att
delta.
Av 253 utskickade enkäter erhölls 116 svar, en svarsfrekvens som motsvarar 54 %.
Svaren visade att behovet av bostad med särskilt stöd under 2013-2014 avser framförallt
servicebostad . Sammanlagt har 15 personer angett behov av ovan nämnda bostad. Gruppen består
mest av ungdomar och unga vuxna.
Socialnämnden beslutade i samband med redovisning 2013-03-26, att notera redovisningen till
protokollet samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys och mer fakta i
ärendet.
Uppdrag
Förvaltningschefen uppdrog till verksamhetscheferna för Stöd, service och omsorg och Råd & Stöd
att genomföra en analys av resultatet och att återkomma med mer fakta i ärendet.
Tre enhetschefer från Stöd, service och omsorg och Råd & Stöd har analyserat redovisningen och
lämnat synpunkter. Gruppen har granskat alla enskildas svar och värderat dessa. Dessutom har man
gjort en värdering av behoven för de som inte svarat på enkäten.
Förvaltningens samlade intryck och synpunkter om behovet av boenden
Gruppen som idag har personlig assistans och som har svarat ja på frågan om framtida behov av
boende bör diskuteras separat. Det finns en oro idag inom förvaltningen om vad som kommer att
hända i samband med kommande omprövningar av beslut hos försäkringskassan. Bedömningen
från enhetscheferna är att en gruppbostad inte alltid är den optimala lösningen vid eventuella
neddragningar när försäkringskassan omprövar sina beslut. Kommunen bör istället diskutera en
beredskap för vilken typ av insatser dessa personer kan komma att behöva vid en förändring av
dagens beslut.
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Gruppen som svarat ja och angett annat boende bör följas upp av respektive handläggare. Det finns
en risk att många tolkat alternativet annat boende som ordinärt boende med boendestöd
(teaminsats).
Förslagsvis bör en diskussion föras om vilken typ av insats som är den optimala för de ungdomar
som idag bor på olika internat. T ex inrättande av neuropsykiatriskt team.
Inom Råd & Stöd uppskattas behovet omfatta ca 10 personer. De två som uppskattas vara i behov
av gruppboende kan lösas med befintliga boendeplatser. De 8 som önskar serviceboende har i
dagsläget ingen möjlighet att få sina behov tillgodosedda då det inte finns tillgång till
serviceboenden inom socialpsykiatrin. Man kan lösa problemet på ett relativt enkelt sätt genom att
hyra en eller delar av en trappuppgång och inrätta och anpassa lägenheter och
gemensamhetsutrymmen.
Inom Stöd, service och omsorg uppskattas behovet omfattas av ca 11 personer. 4 personer som bor
hemma hos åldriga föräldrar önskar gruppbostad från 2016 till 2019. Det finns ett behov av
gruppbostad 2016 och troligtvis kommer det då att finnas ett antal lediga lägenheter då flera brukare
uppnått hög ålder. Det är i dagsläget svårt att avgöra huruvida behovet av nybyggnation av
gruppbostad är nödvändig eller om det går att inom befintligt bestånd tillgodose behoven av
lägenheter.
Slutsatser
Utifrån ovanstående konstateras att det kommer att finnas behov av ett serviceboende inom
socialpsykiatrin och eventuellt ett gruppboende inom Stöd, service och omsorg.
Det finns anledning att inom förvaltningen se över hur man kan sköta interna omflyttningar som
gagnar brukare och förvaltning utifrån olika målgrupper.
Att utveckla boendestödet som ger stöd i det egna boendet.
Undersöka möjligheten att utveckla området personligt utformat stöd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Leif Olsson
(S), samt Åsa Evaldsson, (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2012/106
§ 95 Begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-26

Yttrande.

2 Handling

2013-06-07

Föreläggande.

3 Handling

2013-05-30

Ansökan.

4 Beslut allmänt ärende

2012-09-25

SOC § 142/2012 2012-09-25, Begäran
om yttrande.

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-24

Yttrande .

6 Handling

2012-09-03

Begäran om yttrande.

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), och ledamot Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet.
_____________________
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2013/83
§ 96 Begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Yttrande .

2 Handling

2013-05-23

Begäran om yttrande.

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggningen av ett
ej verkställt beslut.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
_____________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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2013/84
§ 97 Begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Yttrande.

2 Handling

2013-05-23

Begäran om yttrande.

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggningen av ett
ej verkställt beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C) och ledamot Ingrid Karlsson, (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
_____________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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2013/75
§ 98 Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport- Granskning av
kommunens målstyrning.
Beslutsunderlag
1 Beslut från annan myndighet

2013-05-16

KS § 152 - Revisionsrapport Granskningsrapport av kommunens
omorganisation och målstyrning.

2 Handling

2013-05-16

Begäran om remissyttrande gällande
Revisionsrapport - Granskning av
kommunens målstyrning,
Kommunledningsförvaltningen.

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-13

Yttrande över remiss gällande
Revisionsrapport granskning av
kommunens målstyrning.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens
målstyrning. Granskningen skall syfta till att bedöma om kommunens målstyrning är
ändamålsenlig. Metoden för granskningen har skett genom intervjuer med representanter
från Kommunstyrelsen och nämnder. Kommundirektör, förvaltningschefer och ett antal
centrala chefstjänstemän samt fackliga förtroendevalda. Vidare har enkäten skickats ut till
ett 80-tal chefer.
Yttrande
Socialnämnden är medveten om behovet av en tydlighet och samsyn gällande kommunens
samtliga verksamheter vad gäller målstyrning. Socialnämnden instämmer med
revisionsrapporten avseende behovet av att vidareutveckla redan initierade
målstyrningsmodell.
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) och ledamot Ingrid Karlsson, (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
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2013/76
§ 99 Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport - Granskning av
kommunens omorganisation.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-13

Yttrande över remiss gällande Revisionsrapport granskning av
kommunens omorganisation.

2 Beslut från annan myndighet

2013-05-16

KS § 152 - Revisionsrapport Granskningsrapport av kommunens
omorganisation och målstyrning.

3 Handling

2013-05-16

Begäran om remissyttrande gällande
Revisionsrapport - Granskning av
kommunens omorganisation,
Kommunledningsförvaltningen.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens omorganisation.
Metoden för granskningen har skett genom intervjuer med representanter från
kommunstyrelsen och nämnder. Kommundirektör, förvaltningschefer och ett antal centrala
chefstjänstemän samt fackliga förtroendevalda. Vidare har enkäten skickats ut till ett 80-tal
chefer.
Revisionsrapporten konstaterar att:
- Det saknas en tydlig gemensam mål- och motivbild för omorganisationen.
-

Att insatser bör sättas in med syfte att minska uppfattningsgapet mellan chefsgrupperna.

-

Många uppfattar den nya organisationen med brister på möjlighet till samverkan.

-

Majoriteten i chefsgruppen anser att politiker är mer av verksamhetsföreträdare än
medborgarföreträdare.

-

Verksamhetsansvariga önskar större delaktighet i samband med budgetarbetet.

Yttrande
Revisionsrapporten kommer i ett för tidigt skede innan omorganisationen fått sätta sig.
Enkätundersökningen borde lämpligast ha genomförts ett år efter organisationens
ikraftträdande.
Socialnämnden instämmer med revisorerna att förankringsprocessen varit dålig och att
man skall ta lärdom av det i samband med förändringsarbete. Socialnämnden instämmer
med kommunrevisorerna att en utvärdering bör genomföras av en extern utredare för att
peka på de områden som behöver vidareutvecklas.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Birgitta
Lagerlund, (M), samt Leif Olsson, (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
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2013/86
§ 100 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

2013-06-03

Redovisning av ej verkställda beslut enligt
9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Kvartal 1.

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, första kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp.
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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2012/127
§ 101 Revidering i Delegationsordning för Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-06-17

Förslag till revidering av
delegationsordningen, utse
ställföreträdare t o m 31 juli 2013.

Ordförande Kristina Valtersson, (C), föredrar ärendet.
Sammanfattning
Under ordinarie 1:e vice ordförande Birgitta Larssons (RP) tjänstledighet, (tom 31 juli 2013), finns
behov av att utse en ställföreträdare.
Under denna period kan det inträffa att ordförande och 2:e vice ordförande ej är tillgängliga (pga
semestertider) och att det ibland finns behov av snabba beslut enligt LVU och LVM.
I Socialnämndens delegationsordning bör en vidaredelegation ske när det gäller ärenden enligt
Socialtjänstlagen. Detta gäller följande paragrafer:
LVU (Lagen om våd av unga), 6 1§ 1 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 § 2och 3 st LVU, 27 § 1 och
2 st LVU, 43 § 1 LVU.
LVM (Lagen om vård av missbrukare), 13 § LVM.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att Åsa Evaldsson, (M) får delegation på följande paragrafer:
LVU (Lagen om våd av unga), 6 1§ 1 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 § 2 och 3 st LVU, 27 § 1
och 2 st LVU, 43 § 1. LVU
LVM (Lagen om vård av missbrukare), 13 § LVM under tiden 3 - 31 juli 2013.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge Åsa Evaldsson, (M) delegation gällande följande paragrafer:
LVU (Lagen om vård av unga), 6 1§ 1 st LVU, 11 § 1 och 3 st LVU, 11 § 2 och 3 st LVU, 27 § 1
och 2 st LVU, 43 § 1. LVU
LVM (Lagen om vård av missbrukare), 13 § LVM
Detta gäller under tiden 3 - 31 juli 2013.
_____________________
Exp.
Åsa Evaldsson
Socialförvaltningen
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2013/12
§ 102 Aktuellt i verksamheten.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
•

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

•

Dom från Förvaltningsrätten i Växjö angående stöd och service till vissa funktionshindrade.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M) och Leif
Olsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/11
§ 103 Delegationsbeslut.
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Revidering i attestlistan för Socialförvaltningen, under semestertiden.
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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2013/10
§ 104 Delgivningsärende mm.
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 13:35 Åhlensbranden – kommunernas ansvar vid
LVU-placeringar.
Protokoll:
Kommunstyrelsen 2013-06-19.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
_____________________
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§ 105 Kurser & Konferenser.
Ordförande Kristina Valtersson, (C), redovisar att det kommit en inbjudan om en föreläsning från
folkhälsosamordnare Sofie Ceder ”Tobaksfria ungdomar i Ronneby kommun – en kraftsamling för
förändring” den 15 augusti kl 13 00 – 16 00, gymnasieskolan Knut Hahnsskolans aula.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att låta en från alliansen och en
från oppositionen delta på föreläsningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar att låta Birgitta Lagerlund, (M) och en deltagare från oppositionen att delta
på föreläsningen om ”Tobaksfria ungdomar i Ronneby kommun – en kraftsamling för förändring”
den 15 augusti kl 13 00 – 16 00, gymnasieskolan Knut Hahnsskolans aula.
_____________________
Exp.
Birgitta Lagerlund

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

2013-06-25

26(27)

§ 106 Övriga frågor.
Johannes Chen (KD) informerar om att det är Internationella dagen mot missbruk av och olaglig
handel med narkotika den 27 juni.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet,
_____________________
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§ 107 Avslutning.
Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför en semesterhälsning från Birgitta Larsson, (RP) och
Ulle Bergstöm, (RP) och önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön sommar.
Ledamöter, ersättare och tjänsteman önskar ordförande detsamma.
_____________________
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