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§ 191 Dnr 2017-000004 006 

Val av justerare och tid för justering av protokoll 

 

Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll. Tisdagen den 5 december kl 15 30.      

________________ 
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§ 192 Dnr 2017-000152 760 

Information om Lagen om vård av missbrukare, LVM 

 

Enhetschef Peter Börjesson lämnar information och visar en Power 

Pointpresentation i ärendet, som även delades ut till ledamöterna. 

Sammanfattning  

Kriterierna för LVM redovisades. Det florerar mycket droger i kommunen. 

Det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för att komma tillrätta med detta. 

Missbruk sker även i låga åldrar. Problemet är inte bara socialtjänstens utan 

även utbildningsförvaltningens-, fritid- och kulturförvaltningens- och 

kommunstyrelsens.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Nils 

Nilsson (S), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Thomas Svensson (S), 

Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD), Magnus Stridh (SD), ersättarna Nicolas 

Westrup (SD) och Linda Johansson (SD). 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till 

Peter Börjesson för informationen. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att information noters till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 193 Dnr 2017-000150 701 

Tillnyktringsavtal 2018-2021 

 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden i Ronneby har tillsammans med övriga Blekinge kommuner 

sedan 2010 delfinansierat Landstingets beroendeenhet. Kommunerna 

finansierar den del av beroendeenhetens verksamhet som avser tillnyktring. 

 

Tillnyktring faller inom kommunens ansvar medan 

avgiftning/abstinensbehandling är Landstingets ansvar. Kommunerna 

finansierar tillsammans 2 av totalt 8 platser på beroendeenheten. 

Det nuvarande avtalet löper ut 2017-12-31. 

 

Avtalet 

Det nya avtalet bygger på samma principer som tidigare. Kommunerna 

finansierar tillsammans 2 av 8 platser på beroendeenheten på 

Blekingesjukhuset. Kommunens kostnadsansvar består av en fast del som är 

beräknad på kommunens storlek samt en rörlig del som är beroende av 

antalet inskrivningar från respektive kommun. 

 

Ekonomi 

Kostnaden för tillnyktringsavtalet uppgick 2016 till ca 372 tkr. Detta 

inkluderade både den fasta och rörliga delen. 

 

Prognosen för 2017 (okt) år ca 350 tkr. Variationen beror på den rörliga 

delen av avtalet, det vill säga hur många personer som skrivits in från 

respektive kommun. 

 

I avtalet 2018-2021 uppgår den fasta summan för Ronneby till 340 tkr. Den 

rörliga delen uppskattas till 75-130 tkr. Total kostnad 415-460 tkr per år. 

I budget 2017 fanns 490 tkr avsatta för tillnyktringsavtalet. Förslaget för 

2018 är samma summa. 

 

Både det fasta och rörliga priset indexuppräknas årligen enligt SKLs 

vårdprisindex.      

Bedömning 

Tillnyktringsavtalet är en viktig del av beroendevården i Blekinge.  
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Avtalet ökar betydligt tillgängligheten till sjukhusvård för personer med 

beroende. Samarbetet mellan Landstingets beroendevård och kommunens 

beroendevård fungerar bra och ger förutsättningar att utifrån avtalet erbjuda 

och initiera beroendevård.  

 

Kommunen har i nuläget ingen möjlighet att erbjuda tillnyktring i egen regi.    

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden godkänner bifogat avtal rörande tillnyktring      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Thomas Svensson (S) och ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat avtal rörande tillnyktring.      

________________ 

Exp. 
Peter Börjesson, enhetschef vuxenenheten 
Landstinget Blekinge, Bodil Sundlöf 
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§ 194 Dnr 2017-000015 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott om 2 360 tkr, något sämre 

mot förra månadens redovisning. 

Avvikelse 

Ökade kostnader för placeringskostnader LSS-ärende, nya ärende inom 

personlig assistans, placeringskostnader vuxna samt barn avviker negativt 

mot budget.   

Ökade intäkter från Migrationsverket samt statsbidrag kompenserar stora 

delar av de ökade kostnaderna.   

 

513 – Stöd, service- och omsorg visar i prognosen ett överskott jämfört med 

budget om 3 989 tkr. 

Avvikelse 

Intäkter högre än budgeterat, 5 265 tkr från migrationsverket samt 

statsbidrag till kompetenshöjande insatser. Kostnader arbetskläder försenade. 

Chef i beredskap försenat.  

 

515 – Personlig assistans visar i prognosen ett underskott om 2 499 tkr 

jämfört med budget.  

Avvikelse 

Nya ej budgeterade ärenden. 

 

517 – Hälso och sjukvård visar i prognosen ett överskott om 549 tkr.  

Avvikelse 

Detta beroende på vakanser. 

 

540 – Missbruksvård visar i prognosen ett underskott om 3 045 tkr jämfört 

med budget.  

Avvikelse 

Ökat antal placeringar. Fler ärenden med stort vårdbehov. LVM ärenden 

eller nödvändiga frivilliga placeringar för att undvika LVM. 

 

545 – Övriga vuxna visar i prognosen ett överskott om 176 tkr jämfört med 

budget. 
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Avvikelse 

Överskottet beror på vakanta tjänster. I dagsläget är alla tjänster tillsatta.  

 

550 – Barnavård visar på i prognosen ett underskott om1 601 tkr jämfört 

med budget.  

Avvikelse 

Inhyrd personal underskott 1 400 tkr kompenseras delvis av överskott på 

personal med 600 tkr. Ingen inhyrd personal from halvårsskiftet. 

Institutionsvård barn visar ett underskott om 7 100 tkr pga av ökat antal 

placeringar jmf med 2016. Kostnaden ligger i nivå med kostnader tidigare år. 

Familjehem och kontaktfamiljer ger ett sammanlagt överskott på  

ca 1 400 tkr. Högre kostnader för familjehem jmf med tidigare prognos pga 

att de barn som är vårdnadsöverflyttade tidigare ej har varit med i prognosen 

Högre statsbidrag för placerade barn ger ett överskott på ca 3 900 tkr. 

Nettoavvikelsen för kostnader för vård av barn är 1 700 tkr. 

Åtgärd 

Fortsatt arbete med kvalificerad öppenvård och att förbättra utredningar och 

vårdplaner. 

570 – Ekonomiskt bistånd visar i prognosen ett underskott om 471 tkr 

jämfört med budget.  

Avvikelse  

Underskottet består av kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd ca 

300 tkr högre än budget samt intäkter lägre en budgeterade med 275 tkr. 

Personalkostnader lägre pga vakans. 

 

825 - Administrationen socialförvaltningen visar i prognosen ett överskott 

om 200 tkr jämfört med budget.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva 

Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) och ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den nogsamt genomgångna 

ekonomiska redovisningen noteras till dagens protokoll.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att den nogsamt genomgångna ekonomiska 

redovisningen/anslagsförbrukningen noteras till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 195 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten 
Barn + EKB 

 

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande verksamhets-

uppföljning utredningsenheten barn och ensamkommande barn. 

Sammanfattning  

Antalet inkomna anmälningar ligger på ungefär samma nivå som förra 

månaden. Pågående utredningar mer än fyra månader, tre ärenden. Det finns 

två SiS placeringar i dagsläget. Placeringar ensamkommande barn har ökat 

då det kommit nya barn till Ronneby. Det har även kommit familjer med 

många barn. 

Arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva 

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 196 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 197 Dnr 2017-000016 751 

 
Sekretess 

 

________________ 
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§ 198 Dnr 2017-000016 751 

 
Sekretess 

 

________________ 
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§ 199 Dnr 2017-000114 002 

Revidering/tillägg - Delegationsordning för 
socialnämnden/förvaltning 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson och förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ej delegerbara beslut: 

 
Behov av att ändra delegationsordningen har uppstått med anledning av en 

dom beslutad av Kammarrätten i Jönköping, 2017-09-11, mål nr 2322-17, 

som avser  

 

 14 § 2 st. 1. LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas  

 14 § 2 st. 2. LVU Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 

föräldern eller vårdnadshavaren 

 

Ovanstående beslut utgör myndighetsutövning mot enskild och ett sådant 

beslut av större vikt som inte får delegeras till tjänsteman, oavsett om fallet 

är brådskande eller ej. Därför skall pkt 4.4 och pkt 4.5 lyftas bort från 

Socialnämndens delegationsordning.  

  

Förvaltningschefens vidaredelegation 

Personal 

 Delegerad 
arbetsuppgift 
 

Delegat Vidaredelegerad 
till 

18.1 Inrättande av fast tjänst 
 

Förvaltningschef  
 

18.2 Indragning av fast tjänst 
 

Förvaltningschef  

18.3 Tillsvidareanställning 
enhetschef 
 

Förvaltningschef Verksamhetschef 
 

18.4 
 

Tillsvidareanställning 
övriga 

Förvaltningschef Verksamhetschef/ 
Enhetschef 

18.5 
 

Tidsbegränsad 
anställning 

Förvaltningschef Verksamhetschef/ 
Enhetschef 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående förslag till 

delegationsordning.         

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kerstin 

Haraldsson (C) och Martin Moberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget,      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till revidering/tillägg i 

delegationsordningen för socialnämnden/förvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
 

      

      

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(30) 
2017-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 200 Dnr 2016-000153 700 

Uppföljning Intern kontrollplan 2017 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson och medicinskt ansvarig sköterska, 

MAS, föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En uppföljning av intern kontrollplan för 2017 redovisas för nämndens 

ledamöter. Uppföljningen är genomförd under oktober månad 2017. 

Det finns kontrollmoment där det funnits väsentliga avvikelser. I dessa 

ärende har det upprättats åtgärdsplaner, med start och slutdatum, för att 

komma tillrätta med avvikelserna. Dessa avvikelser kommer att tas med i 

2018 års Intern kontrollplan.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M) och Ylva Olsson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2017 noteras till dagens protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppföljning av den interna kontrollplanen för 

2017 noteras till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson 
MAS Katarina Losell, äldreförvaltningen 
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen 
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§ 201 Dnr 2017-000113 701 

Socialförvaltningens arbete med bostadsfrågor 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen har under en lång tid fått ett allt större ansvar för att 

hjälpa människor lösa sin boendesituation. Allt fler grupper har fått 

svårigheter att skaffa sig en bostad och socialförvaltningens möjlighet att 

hitta lösningar har blivit mindre.  

 

Befolkningsökningen i Ronneby har lett till en generell bostadsbrist där 

utsatta grupper inte klarar att hitta en bostad på egen hand utan vänder sig till 

Socialtjänsten i större utsträckning. Bostadsbristen har även lett till att 

hyresvärdar höjer kraven på sina hyresgästen vilket i sin tur leder till en 

ökning av antalet personer som inte på egen hand klarar att få en bostad.  

 

Socialförvaltningen i Ronneby har ett begränsat antal lägenheter, 5 st, som 

upplåts till bostadslösa i väntan på en egen bostad. I övrigt erbjuder 

Socialförvaltningen hjälp i form av praktisk hjälp med att söka bostad. Vi 

kan även erbjuda hyresvärdar kostnadsgarantier vid uthyrning till personer 

som inte uppfyller hyresvärdarnas krav. De senaste åren har vi även i vissa 

fall hyrt lägenhet för uthyrning i andra hand i avvaktan på att hyresgästen 

själv kan ta över kontraktet.  

 

Socialförvaltningen ger också hjälp i akuta situationer i form av boende på 

vandrarhem, hotell eller andra tillfälliga boenden.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta; 

Att Socialnämnden ska verka för att kommunen skapar en möjlighet till 

förtur av sociala skäl till lediga lägenheter i kommunens allmännyttiga 

bostadsbolag.   

 

Att Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för 

en samordning av socialtjänstens insatser för bostadslösa. 

 

Att Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda på vilket sätt 

Socialnämnden ska upplåta bostäder åt enskilda.     
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Birgitta Larsson (RP), Anna-Karin 

Wallgren (S) och Ylva Olsson (S)D. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) att ärendet bordläggs tills att bostadsförsörjningsprogrammet 

är antaget, för att se vilka möjligheter som framkommer av programmet.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar enhälligt att bordlägga ärendet tills att 

bostadsförsörjningsprogrammet är antaget, för att se vilka möjligheter som 

framkommer av programmet. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 202 Dnr 2017-000143 100 

Begäran om yttrande över motion från KF-ledamoten 
Malin Månsson (S) angående ägardirektiv gällande 
förtur vid våld i nära relation 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i beslut 2017-10-26 remitterat en motion från Malin 

Månsson till socialnämnden och AB Ronnebyhus för vidare hantering. I 

motionen yrkar motionären att utreda möjligheten att ge ägardirektiv till 

Ronnebyhus ang. förtur för personer utsatta för våld i nära relationer. Vidare 

föreslås i motionen att socialförvaltningen ska ta fram underlag för 

ändamålet      

Yttrande 

Socialförvaltningen har under en lång tid fått ett allt större ansvar för att 

hjälpa människor lösa sin boendesituation. Allt fler grupper har fått 

svårigheter att skaffa sig en bostad och socialförvaltningens möjlighet att 

hitta lösningar har blivit mindre. Socialförvaltningen har i nuläget mycket 

svårt att hjälpa människor med en bostad. 

 

En av de grupper som socialförvaltningen har svårt att hjälpa till en bostad är 

personer utsatta för våld i nära relationer. Det är särskilt allvarligt eftersom 

Socialnämnden enligt socialtjänstlagen 5 kap 11 § har ett särskilt ansvar för 

att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Behovet av stöd 

och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer har ökat kraftigt i 

Ronneby. Antalet personer vars behov av hjälp har utretts har ökat från 20 st 

jan-okt 2016 till 38 st samma period 2017. Antalet personer som behövt 

flytta till skyddat boende har ökat från 6 st 2016 till 11 st 2017. En stor 

majoritet av de personer som fått stöd av socialförvaltningen har behövt byta 

bostad. För de personer som är i behov av skyddat boende är det i stort sett 

alltid nödvändigt att byta bostad. I nuläget har socialförvaltningen mycket 

svårt att hjälpa till med en ny bostad vilket leder till alltför långa vistelser på 

skyddat boende vilket i sin tur innebär en risk för att kvinnan ger upp och 

flyttar tillbaka med risk för fortsatt utsatthet.  

 

En möjlighet att ge förtur till bostad i Ronnebyhus bostadsbestånd är ett 

viktigt verktyg för att kunna hjälpa utsatta personer till en bostad och 

förhindra en ökning av bostadslösheten. Möjlighet till förtur för personer 
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utsatta för våld i nära relationer är särskilt viktigt med tanke på 

socialnämndens särskilda ansvar för de grupperna. 

 

Socialförvaltningen ser positivt på förslaget att skapa ett förturssystem till 

bostad inom Ronnebyhus för personer utsatta för våld i nära relationer. 

Socialförvaltningen anser vidare att det finns behov av ett sådant 

förturssystem, även för andra utsatta grupper.  

 

Ett förtursystem för personer utsatta för våld i nära relationer skulle även 

möjliggöra ett samarbete med andra kommuner kring möjligheterna att flytta 

till en annan kommun. En sådan flytt är ibland nödvändig av skyddsskäl.  

 

Socialförvaltningen medverkar gärna i arbetet med att ta fram ett regelverk 

för förtur tillsammans med AB Ronnebyhus men beslutet om att införa en 

förtur och reglerna för förtur måste fattas av Ronnebyhus styrelse.       

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner ovanstående yttrande.     

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar informerar om följande förslag:  

Ronneby har, precis som de flesta kommuner idag en bostadsbrist. Viktigt att 

poängtera är också att våld, mot någon, aldrig är Ok. Det finns dock flera 

grupper som idag har svårt att få tag i bostad, ex äldre, studenter, personer 

med funktionsnedsättning, ungdomar etc.  

Bostadssituationen i Ronneby är komplex – balans måste skapas mellan 

behov och efterfrågan och att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. 

Detta måste grundas på analys av den demokratiska utvecklingen, efterfråga 

på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknads-

förutsättningar.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), 

Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Ylva 

Olsson (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden ej ska ta ställning 

till motionen:  

 Då ingen laglighetsprövning av detta är gjord, kommunallagen 2 kap. 

2 §, kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, 

om det inte finns sakliga skäl för något annat.  
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 Då socialnämnden kan ej besluta om ägardirektiv, då detta är ett KF 

beslut. 

 Då ett sådant beslut skulle strida mot redan tagna beslut av KF, om 

Ronneby kommuns vision ”Alla människor ska ha samma rättigheter 

och lika värde”. 

 Att avvakta bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun 

håller på att ta fram, för att se hur samtliga personer med särskilda 

behov ska kunna hjälpas. 

Anna-Karin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M), och Ylva Olsson (SD) 

yrkar bifall till ordförandens yrkanden.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enhälligt att nämnden ej ska ta ställning till 

motionen:  

 Då ingen laglighetsprövning av detta är gjord, kommunallagen 2 kap. 

2 §, kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, 

om det inte finns sakliga skäl för något annat.  

 Då socialnämnden kan ej besluta om ägardirektiv, då detta är ett KF 

beslut. 

 Då ett sådant beslut skulle strida mot redan tagna beslut av KF, om 

Ronneby kommuns vision ”Alla människor ska ha samma rättigheter 

och lika värde” 

 Att avvakta bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun 

håller på att ta fram, för att se hur samtliga personer med särskilda 

behov ska kunna hjälpas. 

________________ 

Exp. 

Kommunledningsförvaltningen 

  

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(30) 
2017-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203 Dnr 2017-000132 770 

Begäran om remissyttrande - Utredningar avseende 
vissa skador och dödsfall/ Omedelbart justerad. 

________________ 
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§ 204 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Lex Sarah utredning från Cura Individutveckling – gällande händelse på 

Sjöarps gruppbostäder.  

Att funktionsstöd ska komma till socialnämnden och redovisa sitt 

kvalitetsarbete.    

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Ylva Särnmark ((L). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.         

Beslut  
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 205 Dnr 2017-000027 701 

Finsam - Cura Individutveckling – Familjerätten -
Information 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Finsam – Cura individutveckling och familjerätten cirkulerade 

under mötet.   

 Cura Individutveckling – Information avseende förslag till 

förändringar avseende avgifter. 

 Cura Individutveckling – Utlåtande avseende delårsrapport 2017. 

 Cura Individutveckling – Kallelse till sammanträde 2017-11-08. 

 

Malin Månsson (S) informerade om följande med komplettering av Birgitta 

Lagerlund (M): 

Finsam har haft möte 2017-11-16, följande diskuterades; 

Sex projektansökningar gällande finansiering har inkommit. De kommer från 

Sölvesborgs, Olofströms och Ronnebys kommun, Landstinget samt två från 

försäkringskassa. Medlemsavgift 2018, som det ser ut i dagsläget blir 

medlemsavgiften något lägre 2018.  Detta är dock inte helt klart än. 

Ett nytt kvalitetsbedömningsverktyg diskuterades. 

Finsam sitter från augusti månad i nya lokaler, Blekinge kompetenscentrum. 

 

Cura har haft möte 2017-11-08, följande diskuterades; 

Det var en lång diskussion om budgeten, förslag om höjda avgifter för HVB- 

och stödboende samt familjerådgivning/personliga ombud och 

Klaragymnasiet. Beslut tas på decembermötet 2017.  

Förslag till höjning är 150kr/dygn HVB och 350kr/dygn stödboende. 

Åtgärd/orsak: Översyn av kansli, och minskad personalstyrka pågår, under 

2017 minskade antalet från 260 till 210. Under 2018 beräknas ca 30 tjänster 

till försvinna. 

Kostnader som påverkat resultatet är bland annat de sänkta avgifterna för 

ungdomsboendena som trädde ikraft vid halvårsskiftet, en pågående 

avveckling av boenden, därmed ej full beläggning, löpande hyresavtal, ökade 

resurser till Klaragymnasiet. Elevhälsoteam tillsattes efter tillsyn av 

skolinspektionen.  

Verksamhetsrapporter; hög beläggning Notavillan, Klaragymnasiet. 51 

elever, internatet lugn start, Sjöarp pågår arbete med att fylla sista lediga 

platsen. Konsultgruppens samarbete med kommunerna pågår, ibland 
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problem med de olika systemen, HVB gått från nio till sex i antal.  

90 % beläggning fram till oktober, Cura Lister fullt, två HVB avvecklas 

2018 som det ser ut nu. 

Två Lex Sarah-utredningar gjorda. 

Tillsyn IVO rapporterades samt åtgärd.  

Riskbedömning gjord inför att Cura Kulle och Cura Park slås samman och 

12:an upphör. 

Maria Nyberg är tf förbundschef 6 månader, då ordinarie förbudschefen är 

sjukskriven.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Omid Hassib (V), och Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.          

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 206 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.  

Äggagården i Edestad – Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 

(2010:1622) för servering av alkoholdrycker. 

Selmtec Café & restauranger AB, c/o Maxi Ronneby – Bevis om tillstånd 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 207 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.   

Kommunkompassen – Analys av Ronneby kommun, september 2017. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 392/2017 – Dialog – Passersystem Stadshuset, 

behörigheter. 

Kommunfullmäktige § 344 72017 – Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby 

kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden § 200/2017 – Yxnarum 21:1 – Ansökan om 

planbesked. 

Utbildningsnämnden § 139/2017 - Förslag till fortsatt riktade insatser i 

Ronneby kommun – Samverkan med socialtjänsten. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-14, omedelbart justerat. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-14.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 208 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar en inbjudan från folkhälso-

samordnare Sofie Ceder, En vecka fri från våld. 

”Under vecka 49 går olika myndigheter och organisationer samman under 

paraplyet ”En vecka fri från våld”. Under veckan kommer det arrangeras 

nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, filmvisningar och lanseringar på olika 

platser i landet. 

 

I Ronneby vill vi också uppmärksamma veckan och då bland annat med att 

lyfta den fina samverkan vi har mellan våra förvaltningar/nämnder kring 

programmet MVP (mentorer i våldsprevention), som hålls med våra elever i 

årskurs 8. MVP bygger på en serie av sju lektioner och är anpassat för elever 

på högstadiet och gymnasiet. Kärnan i programmet är att jobba med 

scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera 

mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra 

något före, under och efter att våld sker. 

 

Socialnämnden erbjuds medverka på en lektion och få information om MVP. 

Lektionen hålls av ett par av våra utbildade MVP – instruktörer. Även 

enhetschef från Råd och stöd familj (socialtjänsten) och folkhälsosamordnare 

deltar för att svara på frågor.  

Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner i berörda nämnder/förvaltningar. 

Den 5 december 2017 kl 10 00 – 11 30 i Listerbysalen”. 

 

Martin Moberg (S) och Thomas Svensson (S) anmäler sitt deltagande. En 

redovisning kommer på nästa sammanträde. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar vidare att länsstyrelsen varit hos 

socialförvaltningen och gjort en tillsyn av alkoholhandläggningen. 

Socialförvaltningen fick mycket beröm för sin handläggning.         

Deltar i debatten 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Martin Moberg (S),Thomas 

Svensson (S) Magnus Stridh (SD) och Ylva Särnamark (L). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

 Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut  
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 

          

 

 


