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§ 1 Dnr 2018-000002 006 

Val av justerare och tid för justering 

 

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

dagens protokoll den 6 februari 2018 kl 15 00.    

________________ 
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§ 2 Dnr 2018-000017 041 

Bokslut 2017 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh, 

Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser till barn, ungdomar 

och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt 

bistånd samt att ge stöd, service och omsorg till personer med 

funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden 

enligt Alkohollagen, serveringstillstånd. 

 

Framtidsutsikter 
Kommunens satsning om ”125 nystartsjobb” 2017 samt arbete med 

praktikplatser, fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer 

inom området ska leda till förkortad tid av försörjningsstöd. Barnfamiljer 

skall prioriteras. Under 2018 är målsättningen att införa in e-ansökan 

gällande försörjningsstöd. Förstärkning av tjänster inom barnavården är 

budgeterade för att skapa en bättre arbetsmiljö och möjlighet till att utveckla 

verksamheten. Samordnad individuell plan (SIP) är ett område som skall 

prioriteras i arbetet med barn och unga.   

   

Kommunfullmäktige har beslutat att LOV (lagen om valfrihet) skall införas 

vid beslut om gruppbostad. Planering och nybyggnation av gruppbostad i 

Bräkne-Hoby ska ersätta befintlig.    
 

Socialnämndens resultat för 2017 visar på underskott med 2 918 tkr. 

 

Avvikelser 
Intäkter 

Intäkter högre än förväntat. Består av återsökning från Migrationsverket 

baserat på placeringskostnader för individer. Generella statsbidrag bl a för att 

förstärka med personal inom barn-och ungdomsvården. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnader exkl familjehem/kontaktfamilj mm visar ett överskott 

med 3 476 tkr. Överskottet avser barnavården, ensamkommande barn samt 

familjerätt. På barnavården användes konsulter under första halvåret. 

Kostnaden ligger på inhyrd personal. Antalet ensamkommande barn har 

minskat och därmed antalet handläggare.  
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Familjerätten har övergått i Curas regi och upptas därmed som köp av 

huvudverksamhet. Överskottet på familjehem avser till stor del 

ensamkommande barn.  

 

Individ och familjeomsorg 

 

Barnavård 

Placeringskostnader för barn och unga, institutionsvård, extern öppenvård 

samt familjehem exkl ensamkommande barn visar på ett underskott med 4 

269 tkr. Det totala antalet placeringsdygn samt antalet barn är högre i 

jämförelse med bokslut 2016. Däremot har den genomsnittliga vårdtiden 

avsevärt förkortats i jämförelse med 2016. Kvalificerat öppenvårdsarbete på 

hemmaplan påverkar resultatet positivt. 

Viss del placeringskostnader återsöks bland annat från Migrationsverket.  

 

Beroendevård 

Antal personer med behov av behandling på behandlingshem har ökat 

kraftigt under 2017 i jämförelse med 2016. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd har minskat i jämförelse med 

2016. Enheten har arbetat med att få ner antalet dagar från ansökan till beslut 

och lyckats bra med detta.  

 

Funktionsstöd 

Verksamheten har som mål och inriktning att öka delaktighet och 

självbestämmande från brukarna. Som ett led i det arbetet har det utsetts 

kvalitetsombud inom de olika enheterna. Ombudets uppdrag är att medverka 

till utformning och implementering av metoder i form av 

kommunikationsstöd mm. Fortsatt satsning av kompetensutveckling har 

kunnat ske med medel från staten, 50 personal har genomgått utbildning i 

specialpedagogik 200 p, 20 personal motiverande samtal (MI), 50 personal 

har gått grundkurs i kommunikation, 30 personal i lågaffektivt bemötande. 

 

Personlig assistans 

Under våren 2017 tillkom det fem nya ärenden med beslut om personlig 

assistans. Samtliga har beslut enligt LSS. Av fem ärenden är fyra 

obudgeterade. Assistansen visar ett underskott med 2 485 tkr. Övriga 

verksamheter inom Funktionsstöd påverkar resultatet för helheten. 

 

 

 

Gruppbostäder 
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Ombyggnad av befintlig gruppbostad i Kallinge blev klar i februari vilket 

innebär en utökning från fyra till sex platser.     

 

Den sista december 2017 har Ronneby kommun ansvar för 99 placerade 

ensamkommande barn. Av dessa har 79 barn permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd. 20 barn är asylsökande. 36 barn är placerade på HVB. 23 

barn är placerade i stödboende och 42 barn är placerade i nätverkshem. Från 

2017-07-01 ändrades ersättningsystemet för ensamkommande barn.  

 

Ersättning betalas ut schablonmässigt för barnen. Det betyder att 

utbetalningarna kommer till kommunen fortare än tidigare och 

statsbidragsfordran är därför mycket lägre än tidigare år. Tre av barnen är 

svenska medborgare och för dessa erhåller kommunen ingen ersättning. För 

de barn som har fyllt 18 år är ersättningen 750 kr per dygn förutsatt att de går 

i skolan och uppbär studiebidrag. För barnen under 18 år är ersättningen  

1 350 kr per dygn. Det finns fortfarande osäkerheter kring vilken kommun 

som ska få intäkt för de barn över 18 år som är placerade i annan kommun.  

 

Cura Individutveckling där socialnämnden har 47 barn placerade  

(2017-12-31) har flaggat för ökade dygnskostnader till 1 100 kr per dygn i 

stödboende och 1 500 kr per dygn i HVB. En ökning jämfört med andra 

halvåret 2017 då kostnaden har matchat intäkterna 750 kr för barn över 18 

och 1 350 kr för barn under 18 år. Jämförelsevis var placeringskostnaden för 

dessa 47 barnen 49 600 kr per dygn den 2017-12-31 och 64 700 kr per dygn 

den 2018-01-01.   

Deltar i debatten 

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

Lagerström (M), Ylva Särnmark (L) Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), 

ersättarna Nicolas Westrup (SD) och Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att bokslut 2017 godkänns.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat bokslut, 

boslutskommentarer samt verksamhetsmått för år 2017.  

________________ 
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Exp. 

Ekonomienheten 
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§ 3 Dnr 2017-000021 709 

Socialnämndens Måluppföljning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh, 

Jörgen Nilsson och kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna. 

Socialnämndens måluppfyllelse är relativt god trots höga målvärden.     

Deltar i debatten 

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

Särnmark (L) och Omid Hassib (V).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att måluppfyllelsen 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 redovisningen av socialnämndens 

måluppfyllelse till dagens protokoll samt översända densamma till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr 2018-000009 041 

Internbudget 2018 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh, 

Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till internbudget för socialnämnden 2018 presenteras för 

ledamöterna.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att internbudget för 2018 godkänns.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka internbudget för 2018 enligt presenterat 

förslag. 

________________ 

Exp.  
Ekonomienheten 
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§ 5 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017- Utredningsenheten Barn 
+ EKB 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt ensamkommande 

barn. 

 

Det har skett en mindre ökning av anmälningar och några utredningar har 

inletts i december. Det är i första hand förskola/skola som anmäler. 

 

Pågående utredningar mer än fyra månader, ett ärende. Det finns tre SiS 

placeringarna i dagsläget. 

 

EKB-placeringar går neråt så även placeringar på HVB-hem.  

 

2016 och 2017 års verksamhetsuppföljningar är lika, utom att det är fler 

barn placerade i barnavården än 2016. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ger en eloge till verksamheten för det fina 

arbete som genomförts för att komma ner i antal placeringar mer än fyra 

månader.      

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Magnus Stridh (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att verksamhetsuppföljningen noteras 

till dagens protokoll.  

Magnus Stridh (SD) yrkar att det varje månad redovisas årets samt förra 

årets siffror så att det går att jämföra mellan åren.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera verksamhetsuppföljningen till dagens 

protokoll.  

Att det varje månad redovisas årets samt förra årets siffror så att det går att 

jämföra mellan åren. 

________________ 

Exp. 
Enhetschef Else-Mari Emilsson 
Systemförvaltare Ann-Christin Berg 
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§ 6 Dnr 2017-000098 750 

Uppföljning - Riktlinjer gällande återkrav 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar tillsammans med förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich ärendet. 

Sammanfattning  

Uppföljning av framställan- och återkravsärenden 

Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att godkänna 

socialförvaltningens förslag gällande nya rutiner/riktlinjer för återkrav. 

Utfallet i form av ärendeantal och intäkter från framställan och återkrav 

skulle redovisas under januari 2018. 

 

Bakgrund/sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 27 juni 2017 att införa återkrav i alla ärenden 

som har retroaktiva inkomster att vänta. Alla hushåll skall bli behandlade 

enligt likabehandlings-principen. Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag 

till handläggningsrutiner för återkrav av retroaktiva inkomster. 

Försörjningsenheten arbetar utifrån två sätt att återkräva ekonomiskt bistånd. 

Dels med återkrav enligt SoL 9 kap 2 § och dels med återsökning enligt 107 

kap 5 § SFB, så kallad framställan.   

   

 

1 014 957 kr

353 654 kr375 297 kr

84 000 kr

0 kr

200 000 kr

400 000 kr

600 000 kr

800 000 kr

1 000 000 kr

1 200 000 kr

utbetalat intäkter

Återkrav och framställan under perioden 1/8 - 31/12 
2017

Framställan, 113 st Återkrav, 101 st



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(24) 
2018-01-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (S) ledamöterna Malin Månsson (S) och Omid 

Hassib (V). 

Yrkanden 

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

protokoll samt att en ny återrapport i ärendet sker på sammanträdet i 

september 2018 då verksamheten varit igång i ett år.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera rapporten till dagens protokoll. 

En ny återrapport i ärendet ska ske på sammanträdet i september 2018 då 

verksamheten varit igång i ett år.    

________________ 

Exp. 
Enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 7 Dnr 2017-000154 701 

Begäran om remissyttrande - Regelförenklingar inom  
ekonomisk familjepolitik 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande: Regelförenkling inom ekonomisk familjepolitik. 

Den ekonomiska familjepolitiken syftar till att bidra till en god 

levnadsstandard för barnfamiljer och ge föräldrar förutsättningar för ett 

jämställt föräldraskap. Både kvinnor och män ska ges möjligheter till ett 

aktivt föräldraskap och vara del i barnets utveckling. Barnet har rätt till båda 

sina föräldrar, vilket ska speglas i den ekonomiska familjepolitiken. 

Försäkringskassan har getts i uppdrag att föreslå ändringar av regelverket 

inom barnbidraget, föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning samt 

bostadsbidraget. Försäkringskassans förslag till ändringar syftar till att 

förenkla för föräldrar samt bidrar till kostnadseffektiv administration. 

Lagförändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.      

Bedömning 

Förslaget till förändringar i regelverket beträffande förmånerna barnbidrag, 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt bostadsbidrag behöver 

anpassas till dagens familjeliv samt kommer innebära ytterligare positivt steg 

i riktning mot ett mer jämställt samhälle.    

Socialnämnden har inget att tillägga eller erinra till förslaget.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

godkänna ovanstående yttrande.     

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

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), Birgitta Larsson 

(RP), Ylva Särnmark (L) och ersättare Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden ej tar ställning/ej 

lämnar ett remissvar då remissen ej har kunnat läsas och att det var för kort 
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tid kvar för besvarande. Att vid nästa begäran om remissvar sända ut en länk/ 

handlingarna så att remissen kan läsas, så snart som möjligt. 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att 

inkomna remisser, om det ska lämnas ett yttrande, skickas ut via e-post med 

länk/nummer när den kommer socialnämnden tillhanda.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M) 

yrkande om att ej lämnar ett remissyttrande.   

Propositionsordning 2 

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda tillägg från 

ordförande Åsa Evaldsson (M) och Malin Månsson (S) och finner att 

socialnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ej ta ställning/ej lämna ett remissvar då remissen 

ej har kunnat läsas och att det var för kort tid kvar för besvarande.  

Att vid nästa begäran om remissvar, om det ska lämnas ett yttrande, 

lämna/skicka ut länk/handlingarna så att remissen kan läsas, när den kommer 

socialnämnden tillhanda/så snart som möjligt. 

Förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen  
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§ 8 Dnr 2017-000069 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, kv 4 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt  

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet 

2017, redovisas för ledamöterna.             

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S). 

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 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och Omsorg 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2018-000014 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:   

JO har riktat viss kritik mot socialnämnden för handläggning av en 

framställan om utlämnande av uppgifter ur allmänna handlingar. Nämnden 

har yttrat sig och det gällde e-post som inte blivit behandlad på grund av 

tekniskt fel. JO finner inga skäl att uppehålla sig mer vid saken och det 

föranleder ej heller något uttalade från JO:s sida. 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har mottagit uppgifter gällande 

insatser enligt socialtjänsten hos socialförvaltningen. IVO har registrerat 

uppgifterna och kan använda dem vid planering av kommande tillsyner. 

Socialförvaltning kommer att hantera ärendet som klagomål/synpunkter.  

Länsstyrelsen i Blekinge har utfört tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i 

Ronneby. Länsstyrelsen bedömer att Ronneby följer alkohollagen i sina 

beslut och tillståndsbevis. Ronneby fick beröm för ett mycket bra utfört 

arbete.  

Alkoholhandläggare Amelie Hultman kommer att vara föräldraledig fr o m 

februari. Rekrytering av en vikare har inte lyckats utan kommer att pågå tills 

lämplig kandidat hittas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M). 

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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§ 10 Dnr 2018-000008 009 

Information och rapporter Cura Individutveckling, 
Familjerätten och Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet. 

 Cura Individutveckling, Direktionen protokoll 2017-12-15. 

 Cura Individutveckling, Direktionen reviderad budget för år 2018 

samt plan för åren 2019-2020.  

 Samordningsförbundet Blekinge – Finsam protokoll 2017-12-07.  

Malin Månsson (S) lämnar en rapport från Cura Individutvecklings senaste 

sammanträde. En avveckling av boenden pågår, i dagsläget finns sex boende 

kvar. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 att uppmana 

kommunsamverkan Cura individutveckling att föra en dialog med samtliga 

ägare och redovisa förslag för att anpassa sin verksamhet framöver.  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar att socialförvaltningen är 

mycket nöjda med Cura Individutveckling.  

Birgitta Lagerlund (M) påtalar att ingen kommun utom Ronneby har reagerat 

på kommande avgiftshöjningar i Curas regi.   

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om socialförvaltningen räknat 

in Curas avgiftshöjningar i budgeten 2018. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att det är inräknat och att det efter 

höjningen inte kommer att bli något beräknat underskott. Detta gäller dock ej 

HVB hem, där det kan innebära höjda kostnader. Dessa ev kostnader tas då 

från kommunens balanskonto.   

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S) Martin Moberg (S) och Omid 

Hassib (V). 

Yrkanden 

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

protokoll.      
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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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§ 11 Dnr 2018-000005 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.   

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.  

Alkoholhandläggning - Meddelande om upphörd servering av 

alkoholdrycker 2018-01-01 – Blekan & Vänner AB, restaurang Karön. 

Alkoholhandläggning - Meddelande om upphörd servering av 

alkoholdrycker 2018-01-01 – Blekan & Vänner AB, Villa Vassen. 

Anmälan om ändring i nuvarande serveringstillstånd avseende styrelse, 

Militärrestaurangen Sleipner på F17, Ronneby.   

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsbesluten 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 delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2018-000003 009 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.  

Kungörelse om utställning av översiktsplan. 

Socialstyrelsen – Kommande förändring av formerna för insamling av 

uppgifter till Socialstyrelsens register. 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 17:52 – Ersättning och villkor 

vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm, 

för år 2018. 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 17:53 – Ersättning till 

kontaktpersoner och kontakt/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 

2018. 

Minnesanteckningar från möte Funktionshinderpolitiskt program  

2017-12-11. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05. 

Protokollsutdrag: 

KF § 401/2017 - Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun. 

KF § 424/2017 – Socialnämndens ej verkställda beslutenligt 9§ och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänsten, tredje kvartalet.  

KS/AU § 601/2017 – Remiss från Regeringskansliet – Departements 

promemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall – Ds 2017-

47.  

MOB § 248/2017 – Bustorp 1:38 – Ansökan om planbesked.    

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm 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 notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2018-000007 009 

Övriga frågor/ ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att kommunjurist Anna-Clara 

Ericsson kommer till nämndens sammanträde i februari för att informera om 

tystnadsplikt och sekretess.  

Det håller på att utredas om arbetsutskottet ska få möjlighet att få sina 

handlingar via plattor/ipads. Det finns behov av att köpa in en tilläggsmodul 

till ärendesystemet för att det ska fungera. 

När det gäller sekretesshandlingar som avser beslut om SFV så kommer 

dessa att delas ut på sammanträdet. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att övriga frågor/ärende 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/ärende till dagens protokoll. 

________________ 

 


