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2011/187
§ 117 Ny gruppbostad Peder Holm samt förslag på ny gruppbostad i befintliga
lokaler på Älgbacken 8.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Ny gruppbostad Peder Holmsgatan.

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Förslag till ny gruppbostad i befintliga
lokaler på Älgbacken 8.

3 Beslut allmänt ärende

2012-05-30

SOC § 92/2012 2012-05-29, Ny
gruppbostad.

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-23

Ny gruppbostad.

5 Beslut allmänt ärende

2011-12-01

SOC § 167/2011 2011-11-22, Flytt av
befintlig gruppbostad och frigörande av
lokal för ny gruppbostad.

6 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-16

Flytt av befintlig gruppbostad och
frigörande av lokal för ny gruppbostad.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen
Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Eira Bring och enhetschef Karin Källgren lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige har gett Socialnämnden i uppdrag att snabbutreda uppstart av en ny
gruppbostad för Social, service och omsorg som idag har tre icke verkställda beslut om boende
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ett beslut som inte verkställs
inom tre månader kan medföra ett vitesföreläggande. Vite beräknas på den kostnad kommunen
skulle haft för att verkställa beslutet, för beslut om boende rör det sig om ca 1 000 000 kronor per
beslut och år.
Bakgrund
Gruppbostaden Älgbacken 8 är idag en gruppbostad för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. I gruppbostaden bor fem personer med olika typer av svår psykiatrisk
problematik. Gruppbostadens fysiska utformning är sådan att alla lägenheter har sin entré i direkt
anslutning till gemensamhetsutrymmet eller korridor. Detta är inte optimalt för den målgrupp som
bor i gruppbostaden idag eftersom arbetet baseras på individuellt anpassade insatser.
Samtidigt har målgruppen ett behov av social träning och sociala kontakter och därmed ett behov av
gemensamma lokaler dock inte i direkt anslutning till lägenheterna. Diskussioner har länge förts
inom verksamheten om en förändring av den fysiska miljön, flytt av gruppbostaden, för att bättre
kunna möta de enskilda brukarnas behov.
Nuläge
Huset på Peder Holmsgatan kan byggas om till gruppbostad för den målgrupp som idag bor på
Älgbacken 8. Den fysiska utformningen skulle då bli sådan att gemensamhetsutrymmena inte
behöver passeras för att komma till de enskilda lägenheterna. Samtidigt skulle gruppbostaden
Älgbacken 8 frigöras som gruppbostad för en annan målgrupp.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

2012-08-28

4(23)

Konsekvensbeskrivning byggnad:
Viss ombyggnation/renovering/anpassning behövs av lokalerna på Peder Holmsgatan 3-5.
Denna anpassning ska göras både utifrån brandsäkerhet och verksamhetsbehov, det vill säga
tillgänglighet, säker arbetsmiljö för personalen och funktionell och trivsam boendemiljö för
brukarna.
Konsekvensbeskrivning verksamhetsperspektiv:
Gruppen som för närvarande bor i gruppbostaden Älgbacken 8 skulle få en mer optimal
boendemiljö med de gemensamma delarna av boendet klart avskilda från boendedelen.
Det blir lättare för de boende att ta emot besök utan att alla medboende har insyn och kontroll.
Tillgång till trädgård ökar möjligheterna till gemensamma aktiviteter. Närheten till centrum ökar
självständigheten för de personer som bor i gruppbostaden.
Det är mycket viktigt att en flytt av gruppbostaden förbereds noga tillsammans med
personalgruppen och att de boende får vara delaktiga. I målgruppens problematik ingår svårigheter
med förändringar och ett stort behov av tydlighet och struktur. När detta brister hamnar vi i
situationer med hot- och våldsproblematik. Det är också viktigt att informationen om en kommande
flytt förbereds och ges till de boende av personalgruppen och enhetschefen.
Genom att flytta gruppbostaden Älgbacken 8 till Peder Holmsgatan 3-5 kan ytterligare en brukare
beredas plats i gruppbostaden. Innan eventuell utökning av antalet brukare måste riskbedömning
och konsekvensanalys göras och bemanningen eventuellt justeras. Om bemanningen justeras kan
detta innebära en justering av personalbudgeten.
Konsekvensbeskrivning personal/arbetsmiljöperspektiv:
Genom att anpassa huset Peder Holmsgatan 3-5 enligt planeringen kommer en separat
personalingång att finnas. Detta gör att personalen kan bilda sig en uppfattning om situationen i
gruppbostaden innan de går in i verksamhetsdelen. I den nuvarande gruppbostaden kommer
personalen direkt in i gruppbostaden och vet inte vad som väntar dem på andra sidan dörren. Då
detta är en gruppbostad där vi i perioder haft problem med hot- och våldssituationer är det viktigt att
personalen kan komma in i gruppbostaden utan att hamna oförberedda i en konfliktsituation.
Arbetet med personer som av någon anledning mår dåligt underlättas då personalen får möjlighet att
arbeta enskilt med dessa personer. De larm personalgruppen har idag, direktlarm till Securitas, SOS
och internlarm ska flyttas med till den nya gruppbostaden.
Under en kort period i samband med flytten behöver bemanningen i gruppbostaden ökas. Dels
kommer oron bland de boende att öka under en period, dels kommer vi rent praktiskt inte att kunna
genomföra hela flytten på samma gång. Vi kommer att ha personer boende både i den gamla
gruppbostaden och den nya under några dagar och måste ha bemanning i båda gruppbostäderna.
Under denna period behöver vi använda timvikarier då det inte är rimligt att klara det inom ramen
för årsarbetstiden. Uppskattningsvis kommer det att handla om en vecka.
Konsekvensbeskrivning ekonomi:
Under en period i samband med flytten kommer personalkostnaderna att öka då vi behöver
bemanning i båda gruppbostäderna tills flytten är fullt genomförd. Uppskattningsvis rör detta sig
om en vecka då vi behöver öka med 3-4 arbetspass per dag, en liten del av detta kan tas inom ramen
för årsarbetstiden i gruppen.
Då det är verksamheten som initierar flytten får verksamheten också ombesörja hela flytten, alltså
även för de boende. Flyttstädningen av den nuvarande gruppbostaden bör ombesörjas av
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verksamheten och detta kan inte ske inom ramen för ordinarie personalgrupps arbetsuppgifter.
Förslagsvis kan kommunens städavdelning tillfrågas.
Viss komplettering av möbler mm till personal- och gemensamma utrymmen behövs enligt nedan:
Investeringsbehov möbler mm.
Ett matbord med stolar till gemensam matsal
Möbler till samtalsrum
Köksutrustning till gemensamt kök
2-3 fåtöljer till TV-rumsdel
Sittmöbel till personallägenhet
Skrivbord + bokhyllor till Kontor
Diverse: belysning, mattor, textilier
Summa:

10 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
64 000 kr

Denna beräkning gäller under förutsättning att de möbler och inventarier som finns i den befintliga
gruppbostaden flyttas med till Peder Holmsgatan.
Intäkter:
Då huset Peder Holmsgatan 3-5 tas i bruk som gruppbostad kommer verksamheten att ha
hyresintäkter för fem lägenheter. I dagsläget står verksamheten för hela hyran av huset.
De två lägenheter som stängs av från gruppbostaden på övervåningen kan användas för annan
verksamhet t.ex. kvinnojouren och familjerådgivningen. Eftersom dessa lägenheter är helt
separerade från gruppbostaden och kommer att ha sin entré på Peder Holmsgatan 3 bör det inte
möta några hinder att använda dem till annan verksamhet.
Beräknade intäkter:
Hyra för fem lägenheter: 290 000 kronor/år. 5 000 kronor hyra/mån/ lägenhet.
Årsintäkten är beräknad på fem lägenheter och på att en lägenhet är vakant under två månader /år.
Brukaren betalar hushållselen, uppskattningsvis ca 300:-/mån
Beräknade kostnader:
Blockhyra: 1 107 600 kronor/år, 92 300 kronor/mån. I 2012 års budget finns 580 000 kronor
anslaget för hyra.
Driftskostnader ( el, vatten och renhållning): 12 000 kronor/år, 1000 kronor/mån.
Inventarier : 64 000 kronor för år 1.
Personalkostnaden kommer att vara densamma som på nuvarande Älgbacken 8 med förbehåll för
ev. justering om gruppbostaden ska utökas till sex platser.
Beräkningarna är preliminära i avvaktan på förslag till hyreskontrakt
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att besluta om ombyggnad av fastigheten Peder Holmsgatan 3-5.
att medel motsvarande 64 000 kronor avsätts för investering.
att medel motsvarande 247 304 kronor avsätts för nettohyreskostnad, driftskostnader och
kapitalkostnader för 2013.
att medel avsätts i plan 2014, 253 398 kronor och 2015, 259 690 kronor.
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Bostaden uppfyller kraven fört gruppbostad.
Verksamhetschef Jörgen Nilson lämnar följande förslag:
Förslag till ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8
Stöd, service och omsorgsverksamheten är i behov av ytterligare en gruppbostad. För närvarande
finns en kö på 4 personer (icke verkställda beslut under en längre period).
Eftersom förslaget är att socialpsykiatrin flyttar sitt boende till Peder Holmsgatan blir lokaler lediga
på Älgbacken 8. Gruppbostaden består av fem lägenheter plus en personallägenhet. Innan
gruppbostaden tas i bruk för ny målgrupp behöver några av lägenheterna renoveras, framför allt
målning och tapetsering. En lägenhet behöver en mer omfattande renovering.
Utöver renovering av lägenheter behövs möbler och utrustning till gemensamhetsutrymme och
personalutrymme.
Eftersom det är en ny gruppbostad så behövs även medel till personalbemanningen. Beräknade
kostnader för 2013.
Beräknade kostnader enligt 2013 års kostnadsnivå enligt nedan:
Driftskostnad
Oförutsedda utgifter
Kapitalkostnad
Beräknad bemanning 7,9 årsarbetare(1,9 åa nattpersonal vaken
plus 6 åa dagpersonal)
Totalt

40 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
3 886 000 kr
4 006 000 kr

Investering
Möbler och utrustning till gemensamhetsutrymme
Möbler och utrustning till personalutrymme
Dator, telefon, ev larm
Totalt

58 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
128 000 kr

Beräknade kostnader för 2014
Driftskostnad
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Totalt

40 000 kr
29 000 kr
3 886 000 kr
3 955 000 kr

Beräknade kostnader för 2015
Driftskostnad
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Totalt
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Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar om att starta en ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
Att medel motsvarande 128 000 kronor avsätts för investering
Att medel motsvarande 4 206 000 kronor avsätts för nettohyreskostnad, driftskostnader,
kapitalkostnader, oförutsedda utgifter och personalkostnader för 2013.
Att medel avsätts i plan 2014, 4 159 000 kronor och för 2015, 4 164 000 kronor
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta
Lagerlund, M, Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, Anna-Mi Kullman, SD, Ylva
Särnmark, FP, Kerstin Haraldsson, C, Malin Månsson, S, samt ersättare Monica Fredriksson, C.
Beslut
Socialnämnden beslutar att starta en ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8.
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ombyggnad av Peder Holmsgatan 3-5.
Att bevilja Socialnämnden anslag enligt följande:
Medel för investering om
Medel för nettokostnad, drift- och kapitalkostnader, oförutsedda
utgifter och personalkostnader för 2013 om
Att i plan för 2014 bevilja medel om
Att i plan för 2015 bevilja medel om
_____________________

4 253 tkr
4 208 tkr
4 213 tkr

Exp.
Kommunstyrelsen
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2012/57
§ 118 Övergripande mål för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Reviderade mål för Socialnämnden.

2 Beslut allmänt ärende

2012-08-13

Soc AU § 122/2012 2012-08-14,
Övergripande mål och riktlinjer.

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-09

Förslag till mål för Socialnämnden.

4 Beslut från annan myndighet

2012-06-19

§ 193 Rapport ang nämndernas
målarbete, Kommunstyrelsen.

5 Beslut allmänt ärende

2012-06-04

SOC § 91/2012 2012-05-29, Redovisning
av nämndens arbete med övergripande
mål och riktlinjer.

6 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-29

Ronnebyalliansens förslag till mål för
Socialnämnden .

7 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-13

Övergripande mål och riktlinjer.

Verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson föredrar ärendet om förslag till
mål för Socialnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att göra vissa revideringar i förslaget och därefter översända
förslaget till Socialnämnden för beslut.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen
Nilsson föredrar ärendet om reviderat förslag till mål för Socialnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Anna-Mi Kullman, SD, Leif
Olsson, S, Tomas Lundberg, M, Birgitta Lagerlund, M, Åsa Evaldsson, M, Ewa Svensson, S, Ingrid
Karlsson, S, Omid Hassib, V, Malin Månsson, S, Ylva Särnmark, FP, samt ersättare Johannes Chen,
KD.
Yrkanden
Leif Olsson, S, yrkar att texten under Stöd, Service och omsorg andra satsen ska ändras enligt
följande: Individen ska ha den fritid och aktiviteter som han/hon har behov av och som följer de
normala behoven, enligt lag.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet och finner att Socialnämnden
avslår detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att efter gjorda revideringar godkänna Mål för Socialnämnden, enligt
bilaga, och översända ärendet till ekonomichef Johan Sjögren.
Reservation
Leif Olsson, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____________________
Exp.
Johan Sjögren
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2012/83
§ 119 Begäran om remissyttrande gällande Kostpolicy.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-22

Remissyttrande över kostpolicy

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-29

Begäran om remissyttrande gällande
Kostpolicy

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Från Kommunledningsförvaltningen har inkommit begäran om remissyttrande gällande Kostpolicy
för Ronneby kommun.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de måltider som serveras inom
Ronneby kommun. Policyn kan även användas vid planering och uppföljning av
måltidsverksamheten.
Den föreslagna kostpolicyn lyfter fram en rad viktiga aspekter utifrån Stöd, service och
omsorgsverksamhen som exempelvis;
Brukare ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltiderna eller hjälpa till med disken. Detta
kan till exempel ske genom kökspraktik.
Enkel och konkret information om kommunens måltider ska finnas lätt tillgänglig i verksamheterna
och på intranätet
Måltidsverksamhetens kvalitetsuppföljningar utvärderas genom måltidsmöten eller brukarenkäter.
För brukare med behov av särskild omsorg på grund av till exempel funktionshinder, ska tillräcklig
tid avsättas för hjälp vid måltiden. Måltiden och hjälpmedel ska anpassas utifrån den ätandes behov.
Kommunen ska även arbeta aktivt för att utbilda personal om matens betydelse.
Målet är att maten tillagas från grunden med råvaror av hög kvalité och minimera användningen av
hel- och halvfabrikat
Förslag till beslut
Att Socialnämnden stödjer förslaget till ny kostpolicy för Ronneby kommun
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända
detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp.
Theo Zickbauer
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2012/9
§ 120 Omdisponering i budget för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-22

Omdisponering i budget för
Socialnämnden

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
En omdisponering av medel från Reserv för nya köp av Verksamhet, köp av Verksamhet –
omförhandling av avtal, omdisponering av medel från Resursfördelning, hyra och teknisk
budgetjustering som följd av omorganisation.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, och Omid
Hassib, V, samt förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad omdisponering i budget för Socialnämnden.
_____________________
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2012/20
§ 121 Ekonomisk månadsredovisning/Anslagsförbrukning juli månad.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-22

Ekonomisk uppföljning juli månad.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet.
Sammanfattning
Det prognostiserade överskottet har ökat i jämförelse med förra uppföljningen. Prognosen för
institutionsvård barn/ungdom samt personlig assistans visar på ytterligare positivt utfall i jämförelse
med månadsuppföljningen för maj. De ökade personalkostnaderna inom stöd, service o omsorg har
genom vidtagna åtgärder avtagit.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ewa Svensson,
S, Tomas Lundberg, M, samt Omid Hassib, V.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
_____________________
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2012/80
§ 122 Begäran om yttrande och handlingar Dnr xxxxxx.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-22

Yttrande till Socialstyrelsen gällande
anmälan - dnr xxxxxx.

2 Handling

2012-06-05

Begäran om yttrande och handlingar DNR
xxxxxx, Socialstyrelsen

Enhetschef Nina Ilvell föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över
handläggning av ett ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, och ledamot Åsa Evaldsson, M.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända
densamma till Socialstyrelsen.
_____________________
Exp.
Socialstyrelsen

Justeras
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Socialnämnden

2012-08-28

2012/98
§ 123 Redovisning av institutionsplaceringar 2012
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-22

Redovisning av institutionsplaceringar
2012.

Verksamhetschef Göran Fridh och enhetschef Nina Ilvell lämnar en redovisning gällande
institutionsplaceringar för augusti 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson S, Tomas
Lundberg, M, Åsa Evaldsson, M, Birgitta Lagerlund, M, samt Ylva Särnmark, FP.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
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§ 124 Redovisning av delegationsbeslut.
Socialsekreterare Menesha Alijaj redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S,
Ewa Svensson, S, Anna-Mi Kullman, SD, samt Tomas Lundberg, M.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda
enligt delegationsordningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/91
§ 125 Internationell strategi för Ronneby Kommun - val av ledamöter
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-21

Internationell strategi för Ronneby
Kommun - val av ledamöter,
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att en internationell strategi skall arbetas fram för Ronneby
kommun och nämnder eller styrelser bör utse representanter som ska ingå i en arbetsgrupp.
Arbetet med att formulera en internationell strategi föreslås utgå från två arbetsgrupper, en
bestående av tjänstemän och den andra av politiker. Vardera grupp utgörs lämpligen av 6-10
personer, först och främst personer med ett intresse för frågorna och som arbetar strategiskt.
Arbetsgrupperna genomför med stöd av processledaren bakgrunds- och omvärldsanalyser för att
identifiera kommunens internationella läge. Hur ser det internationella arbetet ut på kommunen just
nu, vilka resurser och vilken kompetens finns illgänglig samt vilka trender i omvärlden behöver
kommunen förhålla sig till?
Utefter detta formuleras en vision för det internationella arbetet samt målformuleringsarbete
relaterat till Ronneby kommuns antagna visioner och mål. Vilka områden bör prioriteras utefter de
visioner som finns och pågående samt kommande trender? Slutligen görs en finansieringsanalys för
att definiera tillgängliga resurser.
Arbetsgruppernas arbete ligger till grund för ett utkast till strategi som skickas på remissrunda innan
beslut fattas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Preliminär tidsplan för arbetet med internationell strategi:
31 maj
Maj-Augusti
September
6 september
September-December
December-Februari
Mars
Mars-juni

Ansökan till EU-kompetens Småland Blekinge för att få hjälp av EU-coach.
Skapa arbetsgrupper, förberedande arbete.
”Kick-off” för arbetet med Ronneby kommuns internationella strategi.
Uppstartskonferens för arbetet med EU-coach.
Bakgrunds- och omvärldsanalys, vision och strategiarbete,
finansieringsanalys.
Formulering och revidering av utkast.
Beslut i KS och KF.
Framtagning av handlingsplaner.

Inom ramen för arbetet med den internationella strategin så har vi ansökt och fått beviljat från ESFprojektet EU-kompetens Småland-Blekinge stöd från en sk EU-coach som skall bistå i arbetet. Ett
inledningsmöte för detta hålls den 6 september dit inblandade tjänstemän och politiker också är
inbjudna, plats för mötet utlyses senare.
Socialnämnden ska utse en ledamot och en ersättare.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
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Yrkanden
Birgitta Lagerlund, M, förslår att Åsa Evaldsson utses som ledamot.
Ylva Särnmark, FP, föreslår sig själv som ledamot.
Ewa Svensson, S, förslår Ingrid Karlsson, S, som ersättare.
Propositionsordning 1
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkanden från Birgitta Lagerlund, M, och
Ylva Särnmark, FP, och finner att Socialnämnden beslutar bifalla Birgitta Lagerlunds, M, yrkande
att utse Åsa Evaldsson, M, som ledamot.
Propositionsordning 2
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet från Ewa Svensson, S, och finner
att Socialnämnden beslutar bifall detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Åsa Evaldsson, M, som ledamot och Ingrid Karlsson, S, som
ersättare i arbetsgruppen för Internationell strategi.
_____________________
Exp.
Åsa Evaldsson
Ingrid Karlsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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2012/52
§ 126 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-20

Redovisning av ej verkställda beslut enligt
9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa
funktionshindrade och ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.
Kvartal 2.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 §
rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ingrid Karlsson, S,
Omid Hassib, V, samt Ylva Särnmark, FP.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp.
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/31
§ 127 Aktuellt i verksamheten/information.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om:
•

Tre beslut från Socialstyrelsen gällande, verksamhetstillsyn inom området ekonomiskt
bistånd, ej verkställt beslut gällande stöd och service till vissa funktionshindrade, klagomål
avseende samverkanssvårigheter mellan kommunen och landstinget enligt socialtjänstlagen.
Ärenden är avslutade.

•

SESAM har flyttat till nya ändamålsenliga lokaler i centrala Ronneby, Kvinnojouren har
också en lägenhet i samma område.

•

Platser inom gruppbostäder i kommunen inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin.

•

FINSAM Ronneby har rekryterat två personal som ska arbeta i projektet. De håller till på
Arbetscenter i Kallinge. 17 personer är aktuella för projektet.

•

Enhetschef för barn- och familj ska vara tjänstledig på halvtid för att jobba med
Kompetenscentrum som plattformsledare, för att i Blekinges kommuner stärka stödet för
familjehemsvården.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Omid Hassib,
V, samt Ylva Särnmark, FP.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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2012/11
§ 128 Delegationsbeslut.
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av beslut gällande SoL och LSS.
Redovisning av delegationsbeslut juni/juli.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________

Justeras
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2012/12
§ 129 Skrivelser /delgivning mm 2012
Pärmen skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet.
Länsstyrelsen Blekinge län – SAMADIT överenskommelse.
Cura Individutveckling Direktionen – protokoll 2012-07-12.
Protokollutdrag:
KF § 185/2012 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportring enligt 16 kap 6f§ Socialtjänsten kvartal 1.
KF § 186/2012 - Beslut att anta nya riktlinjer för serverings- provsmakningstillstånd samt för
servering och detaljhandel med folköl för Ronneby Kommun.
KF § 198/2012 – Tertialuppföljning per 30 april 2012.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet.
_____________________
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§ 130 Kurser & Konferenser.

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar följande inbjudningar:
Inbjudan från Cura Individutveckling till informationsmöte gällande Barn och Familjelots projektet
i Blekinge, fredagen den 14 september i Karlshamn.
En inbjudan från Blekinge Bildningsförbund, Region Blekinge och Landstinget Blekinge till
konferens om Kultur och Hälsa den 6 september i Lokstallarna i Karlshamn.
Länsstyrelsen i Blekinge - Inbjudan till konferens om barnfattigdom den 27 september
kl 08 15 – 16 00 på gymnasieskolan Knut Hahn.
Landstinget Blekinge – Förhandsavisering om Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge, torsdagen
den 8 november och den 22 november. Den 8 november kommer konferensen att ha som grundtema
Psykiatrins utmaningar. Seminarierna kommer att handla om Missbruk, Barn/ungdom samt
Vuxenpsykiatri.
Beslut
Socialnämnden beslutar att till utbildningen gällande Barnfattigdom låta Ingrid Karlsson, S, och
Birgitta Larsson, RP, delta.
Att till Framtidens hälso- och sjukvård den 8 november låta presidiet delta.
Cura Individutvecklings informationsmöte den 14 september, låta Ingrid Karlsson, S, delta.
Till Kultur och Hälsa representerar ordförande Kristina Valtersson, C, genom FINSAM.
_____________________
Exp.
Ingrid Karlsson
Birgitta Larsson
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§ 131 Övriga frågor.
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar, från begäran av Ingrid Karlsson under
Socialnämndens § 115/2012, FINSAM Årsredovisning 2011. (utskickad med handlingarna).
Birgitta Lagerlund, M, redovisar tillsammans med Ingrid Karlsson, S, från Cura Individutvecklings
sammanträde.
Ingrid Karlsson, S, informerar att hon varit och tittat på Klaragymnasiet samt deras internatboende i
Olofström, ett mycket positivt besök.
Birgitta Lagerlund, M, informerar om att Nota villan har låg beläggning för tillfället, vidare att
Sjöarps autismboende fungerar bra.
Omid Hassib, V, ställer frågan om man får delta i kurser och konferenser, som man finner
intressanta och är kostnadsfria, om man inte tar ut arvode.
Ordförande Kristina Valtersson, C, svara att det är OK.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Ingrid Karlsson,
S, Omid Hassib, V, Birgitta Lagerlund, M, Åsa Evaldsson, M, Leif Olsson, S, Malin Månsson, S,
samt Ylva Särnmark, FP.
Yrkanden
Leif Olsson, S, yrkar att Socialnämnden ska ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att
utreda och redovisa för nämnden hur förvaltningen ska bli bättre på att planera, följa upp och
verkställa beslut gällande SOL och LSS.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Socialnämnden beslutar att bifall detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att utreda och redovisa
för nämnden hur förvaltningen ska bli bättre på att planera, följa upp och verkställa beslut gällande
SOL och LSS.
Att redovisning ska ske på novembersammanträdet.
_____________________
Exp.
Birgitta Ratcovich.

Justeras
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