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Innehållsförteckning
§ 152 Ansökan om tilläggsanslag inom ramen för återbetalda AFA pengar.
Beslut
§ 153 Begäran om yttrande över Kostutredningen.
Beslut
§ 154 Övriga frågor.
Beslut
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2012/113
§ 152 Ansökan om tilläggsanslag inom ramen för återbetalda AFA pengar.
Beslutsunderlag
1 Beslut från annan myndighet

2012-10-02

Förslag om tilläggsanslag inom ramen av
AFA pengar, KF.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet
Sammanfattning
I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-09-27 beslutades att övriga nämnder
skulle ges möjlighet att begära tilläggsanslag inom ramen för till kommunen återbetalda AFApengar.
För att lättare uppfylla Socialnämndens mål ”Samtliga personer med följande insatser: bostad med
särskild service, korttidsvistelse, personer med personlig assistans (i kommunal regi), personligt
utformat stöd och deltagare i den dagliga verksamheten, ska vara delaktiga i utformningen av sin
genomförandeplan)” behövs tillgång till dokumentationssystemet där mallen för genomförandeplanen finns. För att dokumentationen skall upprätthållas på ett säkert och korrekt sätt krävs att
systemen finns tillgängliga ute i verksamheten.
Inom området personlig assistans finns ytterligare stort behov av att utveckla det administrativa
stödet till assistenterna som utför insatser i brukarnas hem. För närvarande saknar personalen
tillgång till olika verksamhetssystem för dokumentation, schema, lönerapporter,
semesterrapportering och frånvarorapportering mm. Personalen saknar även tillgång till PortalR där
riktlinjer och rutiner finns tillgängliga.
För att kunna införa en effektivare hantering av administrativa rutiner krävs ett administrativt stöd i
form av datorer till de 16 största assistentgrupperna.
Kostnad för 16 bärbara datorer

144 tkr.

Daglig verksamhet – Oden är en daglig verksamhet inom Ronneby kommun, som funnits sedan
1980-talet. Det finns ett stort behov av uppfräschning av lokaler, målning av väggytor samt
renovering av kök. Vissa inventarier behöver även förnyas.
På Persborgshuset bedrivs daglig verksamhet. Här finns behov av en ramp som komplement till den
hiss som finns för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Det finns även behov av tekniska hjälpmedel i form av stationära datorer. Nya deltagare som
kommer till daglig verksamhet har under sin skoltid använt sig av teknik i form av kognitiva
hjälpmedel och pedagogiska arbetsprogram. Det finns även ett behov av tekniska hjälpmedel för
våra barn och ungdomar som vistas på korttidshem.
Kostnad för renovering av Oden och vissa inventarier
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66 tkr.

Kostnad för Kompetensutbildning

240 tkr.

Totalt:

950 tkr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Larsson, RP, Ingrid
Karlsson, S, Omid Hassib, V, Leif Olsson, S, Anna-Mi Kullman, SD, Tomas Lundberg, M, Birgitta
Lagerlund, M, Malin Månsson, S, Ylva Särnmark, FP, samt tjänstgörande ersättare Monica
Fredriksson, C.
Yrkanden
Birgitta Lagerlund, M, yrkar bifall till inköp av 16 bärbara datorer till personalen inom personlig
assistans och renovering av daglig verksamhet.
Ingrid Karlsson, S, yrkar bifall till att barnen på Korttidshemmen får datorer, skrivare och
surfplattor.
Propositionsordning
Propositionsordning 1
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet om inköp av 16 bärbara datorer
och finner att Socialnämnden bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet om renovering av daglig
verksamhet – Oden och finner att Socialnämnden bifaller förslaget.
Propositionsordning 3
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet om inköp av datorer, skrivare
och surfplattor till barnen på korttidshemmen och finner att Socialnämnden bifaller förslaget.
Propositionsordning 4
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på förslaget om kompetensutbildning och
finner att Socialnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag om 950 tkr enligt
ovanstående skrivning.
_____________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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2012/112
§ 153 Begäran om yttrande över Kostutredningen.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

Yttrande över kostutredningen.

2 Handling

2012-10-02

Begäran om yttrande över
Kostutredningen,
Kommunledningsenheten.

Sammanfattning
Kommunledningsenheten har till Socialnämnden översänt remiss med begäran om yttrande över
Kostutredningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 om att upphäva den tidigare beslutade
utredningen av kommunens kostverksamhet och att genomföra en inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet. Ärendet tidsbegränsas t o m 2012-09-30.
Arbetsgrupp
Kenneth Michaelsson, C, representant från Kommunstyrelsen och sammankallande för gruppen.
Lennarth Förberg, M, representant från Utbildningsnämnden
Bo Johansson, S, representant från Äldrenämnden
Teo Zickbauer, sammanhållande utredare, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Kostchef, Tekniska förvaltningen
Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen
Torill Skaar, Äldreförvaltningen
Upplägg
1.0 Nulägesbeskrivning.
Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens situation.
2.0 Inriktningsresonemang.
Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för genomförandet. Diskussion om
produktionsalternativ, organisation samt krav på kök och utrustning mm.
3.0 Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet.
Påverkar det inriktningen?
4.0 Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning
5.0 Förslag till beslut
Inriktningsresonemang
Kvalitetssäkringssystem, Organisation och Produktionsalternativ.
Under detta avsnitt har diskussion förts om:
Hur kvalitetssäkrar vi kommunens måltidsverksamhet? Hur ska en framtida organisation för kosten
inom kommunen organiseras, hur och var ska produktionen ske? Varm, kyld mat eller både och?
Ska vi ha två stora produktionskök och var i så fall ska de vara lokaliserade? Hur många
tillagningskök ska finnas? Vilka investeringsbehov finns?
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Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande beslutsförslag:
Socialförvaltningens verksamheter är berörda till en mycket liten del. Ett antal brukare (inom daglig
verksamhet samt sysselsättningen) köper sin dagliga lunch på restaurang Vidablick. Där serveras
varierande och varm mat i trivsam miljö, vilket är bra.
Socialnämnden har inget att erinra eller lägga till mot arbetsgruppens förslag till beslut.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna ovanstående yttrande samt att överlämna yttrandet till
kommunledningsförvaltningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, och Leif
Olsson, S.
Yrkande
Leif Olsson, S, yrkar om ett tillägg till yttrandet, angeläget är att beakta behovet av legitimerad
dietist för att bevaka behovet av specialkost.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet och finner att Socialnämnden
bifaller förslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte ha något att erinra eller lägga till mot arbetsgruppens förslag till
beslut, men att det är angeläget att beakta behovet av legitimerad dietist för att bevaka behovet av
specialkost.
_____________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
Teo Zickbauer
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§ 154 Övriga frågor.
Ordförande Kristina Valtersson, C, lämnar en rapport från socialchefsdagarna, (skriftlig redovisning
är utskickad). Hon lämnar en lite utförligare information om Projekt Maskrosbarn med Therese
Eriksson och Sandra Patel och ”Från problemskapare till problemlösare” med Leo Razzak.
Socialnämnden ska göra studiebesök på Öppenvården och Sesam.
Omid Hassib, V, redovisar att han varit på föreläsning i Karlskorna, Ralph Minnema berättade sin
livshistoria om hur han som pappa ansträngt sig för att hjälpa sin son som fick diagnosen ADHD.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Tomas Lundberg, M, Malin
Månsson, S, Omid Hassib, V, samt förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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