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§ 148

Dnr 2017-000004 006

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
________________
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§ 149

Dnr 6243

Allmän information samt frågor om ekonomi, de
förtroendevalda revisorerna
Sammanfattning
Kjell GG Johansson (M), förtroendevald revisor, lämnar en kort presentation
av sig och sin yrkesroll i kommunen. Revisionen är en egen myndighet med
sex revisorer. Kjell GG Johansson (M) och Birger Trellman (RP) har
socialnämnden som sitt område.
Revisor Kjell GG Johansson (M) informerar och ställer frågor till ledamöter
och tjänstemän om budget, intern kontroll, mål och måluppföljning,
konsulter i verksamheten, fältsekreterare, Migrationsverket, nattvandringar
mm.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) Ylva
Särnmark (L) och Ylva Olsson (SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) fram sitt och övriga ledamöters tack till
revisor Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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Socialnämnden

§ 150

Dnr 2017-000005 041

Tertialuppföljning II per den 31 augusti 2017
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Anna Lindén, verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen
Nilsson.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar på ett underskott om 2 524 tkr. Prognosen
inkluderar mottagandet av ensamkommande barn samt övriga flyktinghushåll verksamhet 600 och 601.
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 1 355 tkr. Överskottet härrör till största delen inom funktionsstöd,
verksamhet 513. Medvetet arbete med schemaläggning med utgångspunkt
brukarnas behov påverkar resultatet. Köp av konsulttjänster bemanning inom
barnavården avslutades fr o m juli 2017.
Barnavård
Placeringskostnader för barn och unga, institutionsvård, extern öppenvård
samt familjehem exkl ensamkommande barn visar på ett underskott med
2 271 tkr. Antal placeringsdygn högre i jämförelse med bokslut 2016. Viss
del placeringskostnader återsöks bland annat från Migrationsverket. Ökade
intäkter avseende placeringar i förhållande till budget visar ett överskott med
1 354 tkr Placeringskostnaderna visar därmed sammantaget 917 tkr i
underskott. Minskat behov av kontaktperson/familj prognostiseras till ett
överskott med 828 tkr.
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. Prognosen för assistansen visar ett underskott med 3 435 tkr.
Övriga verksamheter prognostiseras göra överskott vilket påverkar resultatet
för helheten inom funktionsstöd.
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Ekonomiskt bistånd
Utbetalning av ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 535 tkr.
Intäkter dvs återbetalning från enskilda är något lägre än budgeterade medel.
Sammanlagt utgör dessa två poster ett underskott med 924 tkr. Utbetalning
av ekonomiskt bistånd till flyktinghushåll visar ett underskott med 200 tkr.
Missbruksvård
Prognosen visar på ett underskott med 2 692 tkr.
Avvikelse
Ökade kostnader för placeringar varav en enligt LVM. Behov av placeringar
på behandlingshem som ej kan verkställas i öppen vård. Personer med stor
beroendeproblematik. Antalet placeringsdygn överstiger bokslutet 2016.
Åtgärd
En del av placeringar är gjorda med hänvisning till att förebygga LVM-vård.
Åtgärder
Det krävs ett fortsatt aktivt arbete från förvaltningen för att hålla budget.
Samtliga budgetansvariga är nogsamma med att hålla budget.
Socialnämnden har månatliga uppföljningar och rapporteringar från
förvaltningen. För att hålla ner kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt
bistånd inriktas arbetet mot ökad andel försörjningsstödstagare i
sysselsättning. Barnavården inriktar sitt arbete mot förbättrade utredningar
och vårdplaner. Funktionsstöd arbetar med att optimera kvaliteten inom hela
verksamhetsområdet genom befintliga resurser. Kompetenshöjande insatser
för personalärenden är en del av detta samt att minska sjukfrånvaron hos
personalen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (L), Magnus Stridh (SD),
Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S) och
ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att tertialrapport II per den 31 augusti
2017 godkänns samt att 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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Socialnämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tertialrapport II per den 31 augusti
2017 samt att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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Socialnämnden

§ 151

Dnr 6568

Korrigering av budgetförslag
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Anna Lindén.
Sammanfattning
En korrigering i budgetmaterialet ska genomföras efter presentation i
budgetberedningen. Det sker ingen ändring i slutsummorna när det gäller
äskande och dispositioner.
Äskande gäller kontona för institutionsvård, köpa assistans och utökade
ärenden och missbruksvården.
Dispositioner gäller kontona familjehem, kontaktpersoner barnavård och
ekonomiskt bistånd.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kerstin Haraldsson (C), Omid
Hassib (V), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat förslag.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterade korrigeringar i
budgetmaterialet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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Socialnämnden

§ 152

Dnr 2017-000021 709

Socialnämndens måluppföljning och särskilda uppdrag
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson.
Sammanfattning
Mål
Strategiska
målområden

Nämndmål

Indikatorer

Fler jobb

Människor med
behov av
försörjningsstöd
ska få hjälp och
stöd som ökar
deras möjlighet
att uppnå egen
försörjning.
Barnfamiljer ska
prioriteras.

Andel personer med ett
långvarigt behov av
försörjningsstöd och
behov av arbetsinriktade
insatser som deltar i
sysselsättning efter var
och ens förutsättningar.

85 %

85 %

Målet nått. Av de 110 arbetslösa
personer som erhållit försörjningsstöd
mer än 4 månader är 17 inte i
sysselsättning. För att bibehålla det
goda resultatet krävs en samverkan
med andra aktörer t.ex. AF och
Socialförvaltningen är i hög grad
beroende av handläggning och
resurser hos t.ex. AF. Majoriteten av
de sysselsatta deltar i
arbetsmarknadsåtgärd via AF.

Andel självförsörjande
hushåll sex månader
efter att biståndsperioden
inletts.

75 %

85 %

Målet är nått. En stor del av ärendena
är nyanlända som ofta har kortvarigt
behov av försörjningsstöd i avvaktan
på att socialförsäkringsförmåner
kommit igång, det s k glappet. Antalet
hushåll med längre behov av bistånd
kommer förmodligen att öka något pga
nya riktlinjer gällande återkrav.

Andel barn i befolkningen
som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd.

10 %

9,4 %

Målvärdet 10 % är på årsbasis och
kommer att öka. I nuläget är utfallet
9,4 % och det handlar om 550 unika
barn. En förklaring kan vara en ökning
av etableringsärenden.

Målvärde

Utfall
2017

Analys

Särskilda uppdrag
Status

Särskilda
uppdrag
Införa lagen om valfrihet
(LOV) inom gruppboenden
enligt LSS och SoL

Justerandes sign

Startdatum
2017-0101

201708-31

Slutdatum
Birgitta
Ratcovich

Ansvarig

Analys

Att införa LOV i gruppbostäder kräver
framtagande av förfrågningsunderlag med
god precision. Översyn och beräkningar av
vad den egna verksamheten
kostar/brukare. Verksamheten har arbetat
med insatsmätning under ca 1 ½ år (vilket
innebär två tillfällen) enligt den s.k.
Södertörnsmodellen.
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Socialnämnden

Status

Särskilda
uppdrag

Startdatum

Slutdatum

Ansvarig

Analys

Ytterligare planerad insatsmätning kommer
att ske i oktober/november. Insatsmätning
innebär att varje individs behov mäts.
Därefter beräknas vilka insatser utöver
grundbemanningen som skall generera
ytterligare resurser/personal. Beräkningar
av lokal kostnader skall göras. Vidare skall
ställningstagande göras huruvida HSLinsatser skall ingå i förfrågningsunderlaget
eller ej.
Äldreförvaltningen är i skedet av att skriva
fram förfrågningsunderlag beträffande LOV
i särskilda boenden. Socialförvaltningen
och äldreförvaltningen har en hel del
gemensamt vilket innebär att delar i
förfrågningsunderlaget är gemensamma.
Socialförvaltningen beräknar att arbetet
med förfrågningsunderlaget kommer att
vara socialnämnden tillhanda för beslut i
april/maj 2018. Beräknad resursåtgång är
50 % tjänst under minst 6 månader.
Socialnämnden har ej erhållit extra
resurser för uppdraget.
Upphandla
hyresavtal för
gruppboende
enligt LSS och
SoL i BräkneHoby avseende
6 st lägenheter.
Ronnebyhus
får delta i
upphandlingen
på lika villkor
som andra
aktörer.

2017-0101

201708-31

Birgitta
Ratcovich

Ärendet pågår i samverkan med tekniska
förvaltningen. Underlag till upphandling är
inte klart. Beräknas ta ytterligare några
månader.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden 1
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg under målet andelen självförsörjande hushåll:
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De nya riktlinjerna innebär att återkrav införs i alla ärende som har
inkomster att vänta. Alla hushåll blir likabehandlade.
Yrkanden 2
Birgitta Lagerlund (M) yrkar under målet antal personer med långvarigt
behov av försörjningsstöd om följande tillägg: Men även i
arbetsmarknadsåtgärder via AF och via Finsam och egen sysselsättning.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda
tilläggsyrkanden och finner att socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning av socialnämnden mål och
särskilda uppdrag med ovanstående justeringar.
Strategiska
målområden

Nämndmål

Indikatorer

Fler jobb

Människor med
behov av
försörjningsstöd
ska få hjälp och
stöd som ökar
deras möjlighet
att uppnå egen
försörjning.
Barnfamiljer ska
prioriteras.

Andel personer med ett
långvarigt behov av
försörjningsstöd och
behov av arbetsinriktade
insatser som deltar i
sysselsättning efter var
och ens förutsättningar.

85 %

85 %

Målet nått. Av de 110 arbetslösa
personer som erhållit försörjningsstöd
mer än 4 månader är 17 inte i
sysselsättning. För att bibehålla det goda
resultatet krävs en samverkan med
andra aktörer t.ex. AF och
Socialförvaltningen är i hög grad
beroende av handläggning och resurser
hos t.ex. AF. Majoriteten av de
sysselsatta deltar i arbetsmarknads
åtgärd via AF, men även via Finsam och
egen sysselsättning.

Andel självförsörjande
hushåll sex månader
efter att biståndsperioden
inletts.

75 %

85 %

Målet är nått. En stor del av ärendena är
nyanlända som ofta har kortvarigt behov
av försörjningsstöd i avvaktan på att
socialförsäkringsförmåner kommit igång,
det s k glappet. Antalet hushåll med
längre behov av bistånd kommer
förmodligen att öka något pga nya
riktlinjer gällande återkrav. De nya
riktlinjerna innebär att återkrav införs i
alla ärende som har inkomster att vänta.
Alla hushåll blir likabehandlade.

Andel barn i befolkningen
som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd.

10 %

9,4 %

Målvärdet 10 % är på årsbasis och
kommer att öka. I nuläget är utfallet
9,4 % och det handlar om 550 unika
barn. En förklaring kan vara en ökning
av etableringsärenden.
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Särskilda uppdrag
Status

Särskilda
uppdrag
Införa lagen om valfrihet
(LOV) inom gruppboenden
enligt LSS och SoL

Startdatum
2017-0101

2017-0831

Slutdatum
Birgitta
Ratcovich

Ansvarig

Analys

Att införa LOV i gruppbostäder kräver
framtagande av förfrågningsunderlag med god
precision. Översyn och beräkningar av vad den
egna verksamheten kostar/brukare.
Verksamheten har arbetat med insatsmätning
under ca 1 ½ år (vilket innebär två tillfällen) enligt
den s.k. Södertörnsmodellen.
Ytterligare planerad insatsmätning kommer att ske
i oktober/november. Insatsmätning innebär att
varje individs behov mäts.
Därefter beräknas vilka insatser utöver
grundbemanningen som skall generera ytterligare
resurser/personal. Beräkningar av lokal kostnader
skall göras. Vidare skall ställningstagande göras
huruvida HSL-insatser skall ingå i
förfrågningsunderlaget eller ej.
Äldreförvaltningen är i skedet av att skriva fram
förfrågningsunderlag beträffande LOV i särskilda
boenden. Socialförvaltningen och
äldreförvaltningen har en hel del gemensamt vilket
innebär att delar i förfrågningsunderlaget är
gemensamma. Socialförvaltningen beräknar att
arbetet med förfrågningsunderlaget kommer att
vara socialnämnden tillhanda för beslut i april/maj
2018. Beräknad resursåtgång är 50 % tjänst
under minst 6 månader. Socialnämnden har ej
erhållit extra resurser för uppdraget.

Upphandla
hyresavtal för
gruppboende
enligt LSS och
SoL i BräkneHoby avseende 6
st lägenheter.
Ronnebyhus får
delta i
upphandlingen
på lika villkor
som andra
aktörer.

2017-0101

2017-0831

Birgitta
Ratcovich

Ärendet pågår i samverkan med tekniska
förvaltningen. Underlag till upphandling är inte
klart. Beräknas ta ytterligare några månader.

________________
Exp.
Socialförvaltningen
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson
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§ 153

Dnr 2017-000096 751

JO Riksdagens ombudsman - Begäran om uppgifter
ang omhändertagande av barn
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Håkan Berggren har i anmälan till JO framfört synpunkter på att
socialnämnden i Ronneby kommun inte svarat på frågeställningar som gjorts
den 5 juni 2017. I anmälan framförs även klagomål på att socialnämnden
vägrat att lämna ut information enligt begäran den 10 juni 2017.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovan förslag till yttrande och
översända detsamma till JO.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Ylva
Särnmark (L), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (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 anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i
ärendet och översända detsamma till JO, Riksdagens ombudsman.
________________
Exp.
JO, Riksdagens ombudsman
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§ 154

Dnr 2017-000114 002

Revidering - Delegationsordning för socialnämnden/
förvaltning
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ett behov av att revidera Socialnämndens delegationsordning har uppstått,
främst som en följd av att familjerätten övertagits av Cura individutveckling.
Ändringarna är rödmarkerade.
Ärendebeskrivning
Delegationsordningens inledning har strukturerats om och tillägg har gjorts
enligt bifogat förslag. Nedanstående förslag till ny delegationsordning är i
huvudsak en anpassning efter familjerättens överflyttande. De punkter som
rör det familjerättsliga området har lyfts bort från delegationsordningen:
*Socialtjänstlagen pkt 1.2–1.4
*Socialtjänstlagen pkt 2.27
*Föräldrabalken pkt 7.1–7.13
Dessutom har följande förändringar gjorts:
* Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 § LSS har lyfts bort, pkt
* 6.19. Yttrande till Försvarsmakten efter ansökan till hemvärnet har flyttats
från Förvaltningschef/handläggare till Arbetsledning, pkt 11.21.
Tillägg har gjorts:
* Anställning av personal, Arbetsledning, pkt 18.1
* Inrättande av fast tjänst, Förvaltningschef, pkt 18.2
* Indragning av fast tjänst, Förvaltningschef, pkt 18.3.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag till
delegationsordning för Socialnämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V), Ylva Olsson
(SD) Martin Moberg (S) och tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson (C).
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag med
ovanstående revidering samt att under punkt 18:1, Anställning av personal ta
bort arbetsledning och att ett klargörande i denna punkt redovisas.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderat förslag till delegationsordning
2017 med ovanstående revidering samt att under punkt 18:1, Anställning av
personal, ta bort arbetsledning och att ett klargörande i denna punkt
redovisas på sammanträdet i oktober 2017.
________________
Exp.
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Socialförvaltningen
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson
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§ 155

Dnr 2017-000111 024

Arvode särskild förordnad vårdnadshavare
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden har den 23 maj 2017 lämnat i uppdrag till förvaltningen att
utreda hur andra kommuner behandlar frågan gällande ersättning till gode
män och särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och ta
fram ett beslutsförslag i ärendet.
De ensamkommande barn och ungdomar som Ronneby kommun tar emot är
i de flesta fall till en början asylsökande och har då en God man tillförordnad
för att bevaka deras intressen. I samband med att den unge får beslut om
uppe-hållstillstånd ansöker kommunen om särskilt förordnad vårdnadshavare
hos Tingsrätten.
Förra året beslutade regeringen om andra ersättningsformer för
kommunernas mottagande och omhändertagande av ensamkommande barn.
De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2017 och innebär att ett schablonbelopp
utbetalas per asylsökande barn som kommer till kommunen, som ska täcka
kostnader för arvoden, tolkkostnader och utredningskostnader. Kostnaden
för arvodet kan således inte längre återsökas från Migrationsverket.
Utredning
Uppdraget som god man bedöms vara betydligt mer omfattande när den
unge befinner sig i asylprocessen och då är i större behov av stöd och hjälp.
När beslut om uppehållstillstånd är fattat får uppdraget en betydligt mindre
krävande karaktär. Den unge har redan i princip etablerats i samhället genom
den gode mannens försorg, det vill säga har ordnat boende, skolgång och
daglig omvårdnad. Det fortsatta uppdraget handlar därför främst om att
upprätthålla kontakt med olika aktörer och eventuellt ansöka om bidrag av
olika slag. Det är därför rimligt att ersättningen som särskilt förordnad
vårdnadshavare blir lägre än ersättningen som god man.
Många kommuner i landet har förändrat arvodesreglerna för gode män till
barn som får PUT (permanent uppehållstillstånd) och till särskilt förordnade
vårdnadshavare, främst med anledning av de ändrade ersättningsreglerna
från Migrationsverket.
Andra kommuner i länet
Nedan redogörs för hur andra kommuner i Blekinge hanterar ersättningarna.
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Karlshamns kommun arvoderar särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
SKL:s rekommendationer för ersättning till kontaktpersoner, 1307 kr samt en
fast summa för omkostnader, 503 kr.
Gode män till ensamkommande barn får 2500 kr/månad och när barnet får
uppehållstillstånd är arvodet till gode mannen 1000 kr/månad.
I Sölvesborgs kommun utbetalas ett arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare om 1000 kr/mån samt 500 kr/mån i omkostnadsersättning, totalt 1500
kr/mån. Detta är samma belopp som vid god man för ett ensamkommande
barn med PUT. God man före PUT ersätts med 2200 kr samt 500 kr i
omkostnad.
Karlskrona kommun ersätter gode män för ensamkommande barn med 1800
kr per månad. Gode män för ensamkommande barn efter PUT ersätts med
1500 kr per månad, liksom särskilt förordad vårdnadshavare.
Olofströms kommun arvoderar 2500 kr/mån till god man för
ensamkommande barn. Efter PUT är ersättningen 2000 kr/mån och det är
samma ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare.
Ronneby kommun
I Ronneby kommun ersätts särskild förordnad vårdnadshavare med 1700 kr
plus omkostnader 532 kr per månad. Idag finns det ca 42 ensamkommande
barn som har god man och väntar på beslut om uppehållstillstånd. Efter PUT
kommer ett flertal av dessa barn att få en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun har den 1 juli 2017 ändrat
arvodet för gode män efter PUT. Det bedöms vara rimligt att arvodesnivån
för särskilt förordnad vårdnadshavare ligger i nivå med arvodet efter PUT i
godmanskap för ensamkommande barn:
Arvode 1200 kr per månad.
Ersättning vid körning med egen bil i uppdraget 1,85 kr/km.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att särskilt förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande barn arvoderas enligt ovan.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Omid Hassib (V) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att särskilt förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande barn arvoderas enligt följande och att gälla fr o m 1
november 2017:
Arvode 1200 kr per månad.
Ersättning vid körning med egen bil i uppdraget 1,85 kr/km.
________________
Exp.
Särskilda förordnade vårdnadshavare
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson
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§ 156

Dnr 2017-000007 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson redovisar fem delegationsärende.
LSS-handläggare Pia Bengtsson redovisar fem delegationsärende.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Martin Moberg (S), Omid Hassib (V) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S)
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsärende notera i 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 samt
att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
Jäv
Ylva Särnmark (L) och Malin Månsson (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet vid redovisning av delegationsärende nr fem från enhetschef
Else-Mari Emilsson.
________________
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§ 157

Dnr 2017-000035 759

Verksamhetsuppföljning 2017 -Utredningsenheten Barn
+ EKB
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och ensamkommande barn.
Anmälningarna har ökat något denna månad, däremot har pågående
placeringar minskat något. Anmälningar mer än fyra månader har minskat, i
dagsläget är det ett ärende. Detta är mycket positivt. Det finns en SiS
placering.
De som anmäler är polis, egen socialtjänst, skolan och Sesam.
När det gäller ensamkommande barn så har anmälningarna ökat något. Fyra
nya anvisningar har skett till Ronneby kommun.
Drogmissbruket har ökat och även i lägre åldrar.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson och ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras i 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.
________________
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§ 158

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 159

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
_______________
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§ 160

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 161

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 162

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 163

Dnr 2017-000016 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 164

Dnr 2017-000110 022

Ny titulatur inom funktionsstöd.
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunerna i Göteborgsregionen arbetade 2010-2011 med att förändra
titulatur för personal inom funktionshinderområdet. Det arbetet landade i två
titlar, stödassistent och stödpedagog. Begreppen ”vård” eller ”habilitering”
ersattes av begreppet ”stöd”. Med det ville man tona ner anknytningen till
sjukvård och förstärka den stödjande roll personalen har för att stärka och
motivera den enskilde till egenmakt över sin vardag och sitt liv. Det anknyter
också till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som
styr insatser till personer med funktionsnedsättning.
Nationella kompetensområdet för funktionshinderområdet som består av
representanter från landets samtliga regioner (motsvarande) har lyft frågan
nationellt och idag arbetar flera kommuner i landet med att införa samma
titlar.
Utbildning som krävs för att bli Stödassistent är yrkesexamen på
gymnasienivå i Vård- och omsorgsprogrammet för yrkesutgång
funktionsnedsatta eller Barn- och fritidsprogrammet, social inriktning.
Utbildningskraven utgår från Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2.
Utbildning som krävs för att bli Stödpedagog är en eftergymnasial
specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200
yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng eller en kombination
däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Alla 60
poängen måste ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet.
Vi ser en rad vinster som kommer att påverka vårt verksamhetsområde
positivt bl.a;
 Verksamheten rustas för kommande rekryteringsbehov för att möta
nya målgrupper med förändrade krav på innehåll i insatserna.
 Verksamhetens kvalitet kommer att höjas med framtagna
utbildningskrav.
 Professionaliseringen av yrkesområdet drivs på.
 Möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i
utbildningar.
 Större möjlighet till karriärvägar, till personlig utveckling och
individuell löneutveckling inom funktionshinderområdet.
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Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad
attraktion för yrket.

De senaste åren har arbetsgivare runt om i landet skapat en nationell samsyn
om att införa enhetliga titlar och utbildningskrav för medarbetare inom
området funktionsstöd. 60 kommuner har redan infört nya titlar
(Stödassistent och Stödpedagog).
17 kommuner har beslutat att införa titlarna och 58 kommuner har börjat
diskutera att införa titlarna Stödassistent och Stödpedagog. För närvarande
pågår arbetet i många andra regioner och kommuner. Arbetet syftar till att
skapa en tydlig nationell yrkesidentitet och profession för medarbetare inom
verksamhetsområdet. Målgruppen för titelbytet är nuvarande befattning
vårdare. Titelbytet omfattar inte personliga assistenter. Titelbytet sker under
hösten -17 och kommer att gälla inom funktionsstöd.
Bytet av titulatur innebär inga kostnadsökningar utan sker inom befintlig
ram.
Förslag till beslut
att föreslå Socialnämnden att byta titulatur från vårdare till titlarna
Stödassistent och Stödpedagog inom funktionsstöd.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S) och tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (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 byta titulatur från vårdare till titlarna
Stödassistent och Stödpedagog inom verksamheten funktionsstöd.
________________
Exp.
Verksamhetschef Jörgen Nilsson
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

Socialnämnden

§ 165

Dnr 2017-000010 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
Lex Sarah utredning gällande ärende inom socialförvaltningens
administration. Ärendet anmäls inte till Inspektionen för Vård och Omsorg.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, inkomna uppgifter gällande
insatser enligt socialtjänsten i Ronneby. IVO har registrerat uppgifterna och
överlämnar klagomålet till socialförvaltningen för hantering.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras i 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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§ 166

Dnr 2017-000013 700

Information & Rapporter
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under möte.
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) informerade om Finsam,
Cura Individutveckling och Familjerätten.
Dokumentationen kommer fortsättningsvis sättas in i pärmen som går runt
bland ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L) och tjänstgörande ersättare Magnus
Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll samt att Finsam Ronneby bjuds in till ett kommande sammanträde
för att informera om sin verksamhet.
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 samt
att Finsam Ronneby bjuds in till ett kommande sammanträde för att
informera om sin verksamhet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

Socialnämnden

§ 167

Dnr 2017-000011 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
Skärgårdsköket - Bevis om tillstånd att enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker 2017-03-29 och 2017-08-30.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
________________
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§ 168

Dnr 2017-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-13.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 169

Dnr 2017-000014 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att en ledamot inte fått sina
handlingar, då även sekretesshandlingar inför dagens sammanträde.
Kontakt har tagits med PostNord i ärendet som ska återkoppla i ärendet.
Till nämndens sammanträde i oktober kommer inga sekretesshandlingar att
sändas ut till ledamöterna, de delas vid sittande bord. Alternativa lösningar i
ärendet diskuteras.
Att ordföranden är kallad till länsstyrelsen i november för inspektion
gällande alkoholärenden mm.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V), Martin
Moberg (S), Kerstin Haraldsson (C), Malin Månsson (S) och tjänstgörande
ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (S) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
________________
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