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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 21  Justering av dagordningen 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, föreslår att ett nytt ärende tas upp för behandling på dagens 
sammanträde - Budgetordning. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att justera dagordningen och ta upp ärendet Budgetordning på dagens 
sammanträde. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/215 

§ 24 Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-12-29 Begäran om yttrande, Socialstyrelsen.    

2 Tjänsteskrivelse/yttrande 2012-02-16 Yttrande.    

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över 
handläggning av familjehemsvård.  
 
Sektionschef Nina Ilvell föredrar ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Omid Hassib, 
V, Ylva Särnmark, FP, samt ersättare Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
densamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/15 

§ 25  Socialstyrelsen - Begäran om yttrandet. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-26 Begäran om yttrande, Socialstyrelsen.    

2 Tjänsteskrivelse 2012-02-08 Yttrande.   

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över 
handläggning av ett ej verkställt beslut.  
 
Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Omid Hassib, V, Ylva Särnmark, 
FP, Tomas Lundberg, M, samt ersättare Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
densamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/15 

§ 26  Socialstyrelsen - Begäran om  yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-26 Begäran om yttrande, Socialstyrelsen.    

2 Tjänsteskrivelse 2012-02-08 Yttrande.   

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över 
handläggning av ett ej verkställt beslut.  
 
Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Omid Hassib, V, Ylva Särnmark, 
FP, Tomas Lundberg, M, samt ersättare Thomas Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
densamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/14 

§ 27  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-26 Begäran om yttrande, Socialstyrelsen.    

2 Tjänsteskrivelse 2012-02-16 Yttrande.   

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över 
handläggning av ett ej verkställt beslut.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Birgitta Lagerlund, 
M, samt ersättare Monica Fredriksson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
densamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2012/14 

§ 28  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-01-26 Begäran om yttrande, Socialstyrelsen.    

2 Tjänsteskrivelse 2012-02-16 Yttrande.    

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden i Ronneby kommun översänt en begäran om yttrande över 
handläggning av ett ej verkställt beslut.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
densamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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Socialnämnden 2012-01-3 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 § 29  Redovisning av delegationsärende, Individ- och familjeomsorgen. 
      

Socialsekreterare Anne Liljedahl redogör för fem delegationsbeslut avseende ekonomiskt bistånd.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagergren, M, och Ingrid 
Karlsson, S, samt Malin Månsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att se över ärendet, redovisning av 
delegationsärende, så att även behandlingssektions och öppenvårdssektions ärende redovisas. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/24 

§ 30  Boendeplanering inom handikappomsorgen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-09 Redovisning gällande boendeplanering 

inom handikappomsorgen.  
   

 
LSS-handläggarna Jessica Masmanidou och Karin Larsson föredrar ärendet och lämnar följande 
beslutsförslag 

Sammanfattning 
Inom Handikappomsorgen finns i dagsläget elva gruppbostäder samt en servicebostad enligt LSS.  
Tre boenden är avsedda för personer med psykiska funktionshinder.  
 
En grupp för boendeplanering träffas regelbundet för att diskutera enskildas behov samt utveckling 
av nya boendeformer.  
 
Vi bör vidareutveckla boendestödet samt inventera behovet av boende för personer med psykiska 
funktionshinder. Vi ser även behov av kombinerad skolgång/boende i kommunen för ungdomar 
med neuropsykiatriska funktionshinder/ Aspergers syndrom.  
 
En boendeinventering genomfördes 2009 för ungdomar (födda 1993 och tidigare) samt medelålders  
vuxna. Ny inventering ska genomföras hösten 2012.  
 
Beroende av hur stort behovet visar sig vara hos de tillfrågade, tillsammans med de personer som 
redan finns med i vår långsiktiga planering, bör vi ta ställning till eventuellt uppförande av ny 
gruppbostad.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås notera redovisningen till protokollet.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 
Ge LSS-handläggarna i uppdrag att återkomma till Socialnämnden och redovisa genomförd enkät 
för 2012, gällande boendeplanering.   
_____________________ 
Exp. 
Jessica Masmanidou 
Karina Larsson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 31  Fördelning av Riksnorm 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 Soc AU § 28/2012 2012-02-14, 

Fördelning av riksnormen 2012. 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-13 Fördelning av riksnormen 2012.     

Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I regeringens beslut om riksnorm för 2012 fanns inte som tidigare en fördelning av totalsumman på 
olika delposter tex livsmedel, kläder osv. Totalbeloppen har dessutom höjts olika mycket för olika 
åldergrupper. Höjningen varierar mellan 3 och 18 %. 
 
Delposterna används i handläggningen av ekonomiskt bistånd främst för att kunna beräkna 
försörjningsstöd till en högre eller lägre nivå vid akut bistånd, institutionsvistelse mm. Dessutom 
används delposterna vid diskussioner om hushållens ekonomi, vid rådgivning mm.  
Trots påpekande från SKL och från många kommuner kommer varken regeringen eller 
Socialstyrelsen att genomföra någon uppdelning av riksnormen. I den här situationen blir det 
nödvändigt att på kommunal nivå genomföra en uppdelning av riksnormen.  
 
Förslaget som redovisas bygger på att posterna har höjts med den procentuella höjningen för varje 
åldergrupp. Vissa justeringar har gjorts, tex beräknas försäkringskostnaden lika för alla 
åldergrupper.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen uppdelning av riksnormen i delposter. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända detsamma 
till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Tomas 
Lundberg, M, Omid Hassib, V, Leif Olsson, S, samt Malin Månsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen uppdelning av riksnormen i delposter. 
_____________________ 
Exp. 
Göran Fridh 
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2012/18 

§ 32  Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 Soc AU § 29/2012 2012-02-14, Förslag till 

revidering av riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Förslag till revidering av Riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd.  

   

 
Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd inför 2012 presenteras för ledamöterna. De 
föreslagna förändringarna är understrukna.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet och översända 
densamma till Socialnämnden för beslut.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta 
Lagerlund, M, Leif Olsson, S, Malin Månsson, S, Tomas Lundberg, M, ersättarna Fredrik Stark, M, 
Thomas Svensson, S, och Johannes Chen, KD. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd, med en justering på sid 22, 7.1.1 
Ersättning för merkostnader vid funktionshinder, åldern 16 år ska ändras till följande: t o m juni det 
år barnet fyller 19 år. 
_____________________ 
Exp.  
Göran Fridh 
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2012/22 

§ 33  Sysselsättning – för socialbidragstagare. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-09 Sysselsättning - redovisning av 

praktikplatser.  
   

 
Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I budgetdokumentet för 2012 ” Vision för Ronneby” anges att en ”viktig ingrediens för att bryta 
utanförskap är att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den 
sysselsättning som erbjuds”. Socialbidragssektionen arbetar på flera sätt med sysselsättning för 
socialbidragstagare. Arbetet utgår alltid från en individuell bedömning. Nedan följer en beskrivning 
av huvuddragen i arbetet med sysselsättning och vilka resurser som används. 
 

• 
Arbetssökande ska alltid vara anmälda på Af och när arbetssökande inte deltar i någon 
arbetsmarknadsåtgärd förs diskussioner om lämpliga sådana med AF. 
 
När en klient varit utan sysselsättning i 6 månader, för ungdomar under 25 år 4 månader, 
ska ett trepartsamtal genomföras. Trepartsamtal kan även användas för att följa upp 
socialbidragspraktik och andra insatser (utdrag ur rutinbeskrivning för handläggare). 

Samarbete med AF 

 
• 

För klienter som inte erbjuds någon arbetsmarknadsåtgärd kan Socialbidragspraktik 
erbjudas. F n deltar 23 personer i olika former av socialbidragspraktik. En handläggare är 
sedan 1 januari avsatt för att enbart arbeta med socialbidragspraktik. Praktikplatserna kan 
vara anordnade både inom och utom kommunen . Det är vanligt att socialbidragspraktik 
anordnas på Arbetscenter, Mor Olivia gården och andra samarbetspartners. 
Socialbidragspraktik måste ske i samråd med AF.  

Socialbidragspraktik 

 
Socialbidragspraktik är praktik anordnad av socialbidragssektionen. Klienten ska under en 
tid praktisera på en arbetsplats och delta i det dagliga arbetet. Praktiken kan vara både på 
hel- eller deltid. Syftet med praktiken är att ge möjlighet till arbetsträning och utredning av 
arbetsförmåga för arbetssökande socialbidragstagare.  
För öppet arbetslösa som varit utan sysselsättning i 6 månader, för ungdomar under 25 år 
fyra månader, och som inte kan erbjudas lämpliga arbetsmarknadsåtgärder ska erbjudan 
om socialbidragspraktik övervägas. Om ett fortsatt arbetssökande bedöms som lämpligare 
erbjuds inte socialbidragspraktik (utdrag ur rutinbeskrivning för handläggare). 
 

• 
Sedan nov-11 finns KRAMI där tre Blekingekommuner, Af och Kriminalvården erbjuder 
yngre kriminella män sysselsättning. I den första gruppen deltog 4 personer från Ronneby. I 
grupp två som startar i slutet på feb är 3 från Ronneby aktuella. Under ett år räknar vi med 
att ca 8 personer per år från Ronneby kommer att delta. 

KRAMI 
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• 

Klara livet är en kurs för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som anordnas av 
Landstinget på Bräkne-Hoby och Littorina folkhögskolor. Kursen sträcker sig över en 
termin, under vårterminen 2012 deltar 4 personer från Socialbidragssektionen. Nästa 
intagning är i juni 2012.  

Klara livet 

 
• 

Ett nystartat projekt där kommuner i samarbete med det lokala näringslivet erbjuder 
praktikplatser till arbetslösa ungdomar. Projektet riktar sig till ungdomar som står relativt 
nära arbetsmarknaden. Vi kommer i samarbete med AF och projektet se till att  

Kompetensare 2.0 

ungdomar som tillhör målgruppen och har försörjningsstöd anmäler sig till projektet. I 
dagsläget oklart hur många socialbidragstagare som kan bli aktuella. 
 

• 
Ett lokalt Finsam projekt med start efter sommaren planeras tillsammans med övriga lokala 
aktörer. Projektet kommer att vända sig till personer företrädesvis i åldern 18-30 år, i mån av 
plats även i åldern 30-45 år, som är i behov av samordnad rehabilitering för att komma 
närmre arbetsmarknaden.  

Finsam 

 
Vi planerar för att projektet kommer att ha 40-50 platser löpande under ett år ca 50-60 
personer varav uppskattningsvis 35-45 kommer att vara socialbidragstagare. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att med pågående och planerade åtgärder kommer ca 60 
personer med försörjningsstöd att kunna erbjudas sysselsättning. Detta utöver de ordinarie 
arbetsmarknadsåtgärder, tex Jobb o utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin, som många 
socialbidragstagare deltar i. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristinas Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagerlund, M, Tomas 
Lundberg, M, Omid Hassib, V, Ingrid Karlsson, S, tjänstgörande ersättare Gudrun Johansson, SD, 
ersättarna Johannes Chen, KD, och Thomas Svensson, S. 

Yrkanden 
Ingrid Karlsson, S, yrkar att en redovisning i ärendet ska ske om sex (6) månader. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet, samt att ge sektionschef Göran Fridh 
i uppdrag att återkomma till Socialnämnden om sex (6) månader för ny redovisning. 
_____________________ 
Exp. 
Göran Fridh 
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2012/31 

§ 34  Redovisning hemlösa. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-21 Hemlösa - Redovisning     

 
Sektionschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande hemlösa. 

Sammanfattning 
Bilaga 5 - Definition av hemlöshet: 
Fyra situationer definierar de personer som betraktas som hemlösa i 2005 års undersökning. 

1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 
2. En person är intagen eller inskriven på antingen, kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet 

eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SiS-
institution och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte 
någon bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. 

3. En person som är intagen eller inskriven på behandlingsenhet eller stödboende inom 
socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SiS-institution och planeras inte att 
skrivas ut inom tre månader, men har inte någon bostad ordnad vid eventuell framtida 
utskrivning eller utflyttning. 

4. En person som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar eller 
har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller 
andrahandskontrakt och har på grund av denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med 
den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden. 

 
Kommun Befolkning Antal hemlösa  

 
    Antal  hemlösa per 

10 000 av befolkningen 
     Alla   Situation 

        1 
 
     2 

 
     3 

 
     4 

 

Riket 9 415 570 34 039 4 544 5 647 13 866 6 825 36 
Blekinge         
Karlshamn 31 143 45 X 6 23 12 14 
Karlskrona 64 032 111 17 25 27 36 17 
Olofström 12 988 9 X 0 0 6 7 
Ronneby  28 254 22 0 4 X 12 8 
Sölvesborg 16 810 10 4 X X 4 6 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Omid Hassib, V, 
Tomas Lundberg, M, ersättarna Johannes Chen, KD, och Lena Fällgren, C.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/21 

§ 35  Information om Nya riktlinjer för alkohol. 
 
Sektionschef Björn Peterson lämnar information om nya Riktlinjer för alkoholservering. 

Sammanfattning 
Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns i dag skiljer sig mycket 
åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet.  
 
Lagstiftaren anser att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som redogör för: 

• vad som gäller enligt alkohollagen (2012:1622) och anslutande föreskrifter 
• vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. 

 
Kommunerna kan låta riktlinjerna ingå i ett alkoholpolitiskt program. De bör vara politiskt 
förankrade och beslutade av högsta ledningen. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. 
Riktlinjerna ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De bör därför 
revideras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valterson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Tomas 
Lundberg, M, Leif Olsson, S, tjänstgörande ersättare Johannes Chen, KD, samt ersättare Fredrik 
Stark. M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/9 

§ 36  Budgetordning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför ett önskemål om att budgetpunkter, i 
föredragningslistan/kallelsen, som ska behandlas i nämnden ska ligga som första ärende.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta 
Lagerlund, M, Tomas Lundberg, M, Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S,  

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, M, yrkar bifall till förslaget. 
 
Birgitta Lagerlund, M, bifaller förslaget med ett tilläggsyrkande om att alla placeringsärenden ska 
kostnadsredovisas.  

Propositionsordning 1 
Ordförande Kristna Valtersson, C, ställer proposition på Åsa Evaldssons, M, yrkande och finner att 
Socialnämnde bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande ställer proposition på Birgitta Lagerlunds, M, tilläggsyrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att budgetpunkter som ska behandlas i Socialnämnde ska ligga som första 
ärende. 
 
Att alla placeringsärenden ska kostnadsredovisas.  
 
Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med förslag till 
dokumentation i ärendet. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
Nina Ilvell 
Göran Fridh 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/9 

§ 37  Internbudget 2012. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till internbudget för 2012 för Socialnämnden redovisas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Malin Månsson, S, Tomas Lundberg, M, Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, Birgitta Lagerlund, 
M, Omid Hassib, V, samt ersättarna Lena Fällgren, C och Fredriks Stark, M. 

Yrkanden 
Ordförande Kristna Valtersson, S, yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson, M, och Birgitta 
Lagerlund, M, att Familjesektionen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning över hur 
sektionen ska klara en minskning i budgeten om 500 tkr för kontaktpersoner/familjer samt att 
analysera och utreda kostnadsökningarna. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet och finner att Socialnämnden 
bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka Internbudget 2012 för Socialnämnden. 
 
Ge Familjesektionen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning över hur sektionen ska klara 
en minskning i budgeten om 500 tkr för kontaktpersoner/familjer samt att analysera och utreda 
kostnadsökningarna. 
_____________________ 
Exp. 
Ekonomienheten 
Familjesektionen Nina Ilvell
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38  Aktuellt i verksamheten. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar information om: 
 

• Socialförvaltningens nya organisation, tre verksamhetschefer är tillsatta, Jörgen Nilsson 
Handikappomsorgen, Göran Fridh Myndighetskontoret, och Eira Bring Öppenvården. 
Sektionscheferna har fått lämna intresseanmälan för övriga tjänster i organisationen. Den 1 
april kommer alla tjänster att vara tillsatta.  

 
• Lex Sarah anmälan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Tomas Lundberg, M, Omid Hassib, V, Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, samt tjänstgörande 
ersättare Gudrun Johansson, SD. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/30 

§ 39  Rapportering av fel och brister inom Handikappomsorgen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-21 Rapportering av fel och brister inom HO 

201109-2011-12  
   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Totalt har fyra anmälningar kommit in, alla från gruppbostäder. 
En ”brister i tillsyn”. Åtgärd har vidtagits. 
En ”brister i informationsöverföring”. Åtgärd i förbättrad personalplanering.  
En ”brister i personlig omvårdnad”. Strömavbrott gjorde att brukarens lift slutade fungera. 
Diskussion om inköp av portabel lift pågår. 
En ”utebliven insats” pågrund av personalbrist. Åtgärd i form av bättre planering och samtal med 
den enskilde. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera fel och brister inom Handikappomsorgen, perioden september – 
december 2011, till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/179 

§ 40  Synpunkter 2011. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-11-09 Synpunkter/klagomål 2011    

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter inom Individ- och familjeomsorgen 2011 redovisas för ledamöterna.  
 
De synpunkter som framförts har besvarats/bemötts av sektionschef som kontaktat klienterna 
brevledes. Handläggningstiden, på den synpunkt som gällde väntetid var tre arbetsdagar vilket inte 
är att betrakta som lång väntetid, varför denna synpunkt lämnas utan åtgärd. 
 
Ett klagomål har inkommit till Handikappomsorgen. En förälder var missnöjd med Kortis och 
förvaltningschefen har varit i kontakt med vederbörande som är nöjd med detta. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Åsa Evaldsson, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera synpunkter/klagomål 2011 till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/23 

§ 41  Finsam -  val av ledamöter från Socialnämnden 
 
Ronneby kommun ska gå in i samordningsorganisationen Finsam Blekinge. Från Socialnämnden 
ska de väljas en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
Åsa Evaldsson, M, föreslår att Kristina Valtersson, C, utses som ordinarie ledamot. 
 
Ewa Svensson, S, föreslår att Ingrid Karlsson, S, utses som ersättare. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att till ordinarie ledamot i Finsam utse Kristina Valtersson, C, och som 
ersättare utse Ingrid Karlsson, S. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Ingrid Karlsson 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/178 

§ 42  Begäran om remissyttrande gällande - Förslag till Barn - och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012 - 2015. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-23 Yttrande gällande Förslag till  barn - och 

ungdomspolitisk strategi för Ronneby 
kommun 2012-2015.  

   

2 Handling 2011-11-09 Begäran om remissyttrande gällande - 
Förslag till Barn - och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012 - 
2015. 

   

 
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt en begäran om remissyttrande över 
Förslag till Barn och ungdomspolitiks strategi för Ronneby kommun 2012-2012. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsstrategin för Ronneby kommun antogs av Kommunfullmäktige 2007, KF § 
115/2007. På uppdrag av Folkhälsorådet har en uppföljning av strategin genomförts under 2011. 
Utifrån uppföljningens resultat dras följande slutsatser:  

• Samtliga nämnder utrycker tydligt att de har ett barn- och ungdomsperspektiv i sin 
verksamhet.  

• Syftet med barn- och ungdomsstrategin bör tydliggöras.  
 

• Strategin bör revideras för att underlätta att den används som ett vägledande dokument för 
samtliga nämnder och verksamheter. 

 
Folkhälsorådet har därav givit kommunens folkhälsosamordnare uppdraget att utarbeta ett förslag 
till en ny strategi. Revideringen av nuvarande strategi är ett steg i arbetet med att utarbeta en 
handlingsplan för barn- och ungdomsfrågor.  
 
Strategin syftar till att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa barns och ungdomars rättigheter i 
Ronneby kommun. Ambitionen med strategin är att inte upprepa sådant som redan finns angivet 
eller fungerar bra, utan att den ska ha ett utvecklingsfokus utifrån föreslagna strategier och 
prioriterade områden.  
 
Folkhälsorådet beslutade 2011-10-19 att förslag till barn- och ungdomspolitiks strategi sänds på 
remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. Strategin bifogas. 
 

Yttrandet skall innehålla synpunkter på strategin och dess åtgärder. 

Yttrandet bör även innehålla eventuella synpunkter på strategin, genom kompletteringar och 
revideringsförslag av strategin, utifrån varje nämnds/bolags verksamhetsamhetsområde.  
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Yttrandet bör vidare innehålla en bedömmning av strategins värde 
 
Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 
 
Barn - och ungdomsstrategin för Ronneby kommun antogs 2007 av Kommunfullmäktige. Under 
2011 har en uppföljning av strategin genomförts. Utifrån resultatet av uppföljningen har 
folkhälsosamordnaren givits uppdraget att utarbeta ett nytt förslag till strategi. 
Strategin syftar till att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa barn och ungdomars rättigheter i 
Ronneby kommun. 
 
Yttrande 
Förslaget till strategi omfattar tiden 2012-2015 vilket är bra och ger förutsättningar för ett 
långsiktigt och strategiskt arbete med barn- och ungdomsfrågorna. Värdet i att ha en övergripande 
strategi poängterar att barn- och ungdomsfrågorna är viktiga 
  
Att lyfta fram FN:s barnkonvention är angeläget med tanke på att kunskaperna om konventionen 
bör förbättras. 
 
De strategier som finns uppräknade i förslaget är påståenden som är implementerade i 
socialnämndens verksamheter bland annat genom lagstiftning, mål och riktlinjer. Barn- och 
ungdomars rätt har förstärkts genom lagstiftningen under en serie av år. I flertalet av socialnämndes 
rutiner och riktlinjer finns särskilda avsnitt som behandlar barnperspektivet och arbetet runt 
enskilda personer. Socialnämnden bör däremot tänka på hur man hanterar barnperspektivet i de 
allmänna ärendena.   
 
Undertecknad föreslår att arbetet organiseras och byggs upp som det övriga folkhälsoarbetet och 
revideras årligen. De åtgärder som presenteras är att beteckna som en handlingsplan och flera av 
åtgärderna kan företrädesvis tidsplaneras.  Förslag till barnchecklistor och årligt barnbokslut 
behöver diskuteras och nämnderna behöver säkert stöd i hur det arbetet ska utformas. En 
sammanhållande funktion bör finnas för att organisera det arbetet. 
De åtgärder som är uppsatta för att uppnå strategin kräver ett förtydligande i form av vem som gör 
vad och hur. Om åtgärderna blir alltför tungarbetade för nämnderna finns risk att strategin inte blir 
det styrdokument som avses .  
 
Alternativet är att nämnderna på egen hand sätter upp verksamhetsmål utifrån barnkonventionen, 
ansvarar för att målen nås och redovisar årligen måluppfyllelse i samband med bokslut. 
Frågan om att utse ett kommunalt barnombud kan anstå för att eventuellt återkomma i ett senare 
skede av strategiperioden, med hänvisning till resultatet av kommande uppföljningar och 
utvärderingar. 
 
Avslutningsvis kan påpekas att det inledande arbetet kanske bör ske med stöd av folkhälsorådet för 
att senare när tankegångarna implementerats övertas i större utsträckning av nämnderna. 

Förslag till beslut 
att godkänna ovanstående yttrande avseende Barn- och ungdomspolitisk strategi samt 
 
att överlämna densamma till folkhälsosamordnaren för vidare handläggning 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Ylva Särnmark, FP. 

Yrkanden 
Ylva Särnmark, FP, yrkar att jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i dokumentet. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristna Valtersson, C, ställer proposition på yrkande och finner att Socialnämnden 
bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående yttrande avseende Barn- och ungdomspolitisk 
strategi samt att överlämna detsamma till folkhälsosamordnaren för vidare handläggning. 
 
Påtala att jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i dokumentet. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Sofie Ceder 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/17 

§ 43  Inbjudan att deltaga i arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-02-15 Soc AU § 26/2012 2012-02-14, Inbjudan 

att deltaga i arbetet med att revidera de 
lokala miljömålen. 

   

2 Handling 2012-02-02 Inbjudan att deltaga i arbetet med att 
revidera de lokala miljömålen, Miljö- och 
energirådet. 

   

Ronneby kommuns Miljö- och energiråd har till Socialnämnden översänt en inbjudan om att delta i 
arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

Sammanfattning 
Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen 
ska vara så väl förankrade som möjlighet samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen 
bjuds alla in för att delta i detta viktiga arbete. 
 
Varje nämnd uppmanas att utse en politiker att ingå i den interna referensgruppen samt en 
tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet. Senast den 1 mars 2012 vill Miljö- och 
energirådet ha svar på vem som ska ingå.  
 
För att få en bra start på arbetet planeras en kick-off med inspirerande föredragshållare i mars/april. 
 
För referensgruppen planeras möten i juni, september och november. Arbetsgruppen träffas på 
möten 1 gång/månad under april-oktober. Projektplan bifogas.  
 
Ordförande Kristina Valtersson C, har fått besked om att det ska utses två politiker som ska ingå i 
referensgruppen. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet och översända detsamma 
till Socialnämnden för beslut. 
 
Åsa Evaldsson, M, föreslår att Birgitta Lagerlund, M, utses som ledamot. 
 
Ingrid Karlsson, S, föreslår att Malin Månsson, S, utses som ledamot. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Birgitta Lagerlund, M, och Malin Månsson, S, som ledamöter i 
Miljö- och energirådet.  
_____________________ 
Exp. 
Miljö- och energirådet 
Birgitta Lagerlund 
Malin Månsson
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 44  Skrivelser /delgivning mm. 
 
Pärmen skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet. 
 
Förvaltningsrätten i Växjö – Information om användandet av e-post vid kommunicering med parter 
och ombud. 
 
Cura Individutveckling direktionen – protokoll 2012-01-25. 
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2011-11-29. 
Protokoll: 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-01-25 
 

KF § 13/2012, Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6fg SoL samt beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2011 gällande 
Individ- och familjeomsorgen. 

Protokollsutdrag: 

 
KF § 23/2012 Besvarande av medborgarförslag från Robert Furlong gällande smart 
fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år. 
 
KS/PU § 1114/2012, Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda som erhåller 
begränsat årsarvode. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser och delgivning mm till protokollet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 45  Delegationsbeslut.  
 
Pärmen delegationsbeslut avseende januari cirkulerade under mötet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-02-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46  Kurser & Konferenser. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, informerar om en inbjudan till ”Evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten” på Wämö center, Karlskrona den 8 mars. 
 
Inbjudan till ”Öppna jämförelser” dialog med SKL och Socialstyrelsen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta ordförande Kristina Valtersson, C, delta i seminarierna. 
_____________________ 
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