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§ 71

Dnr 2018-000002 006

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Malin Månsson, (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll fredagen den 8 juni kl 11 00.
________________
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§ 72

Dnr 2018-000033 700

Målarbete - Socialnämnden
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet gällande målarbetet
inför 2019-2020.
Sammanfattning
Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet
arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och
ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön
står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och
varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal
service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den
kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det
ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för
framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska
uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog
ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår
miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess
värden till efterkommande generationer. Ronneby behöver ett tydligt
ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg
framgångskommun.
Strategiska målområden
Fler jobb - Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och
vara ett attraktivt område där företag vill etablera sig och utvecklas.
Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad och på
landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är
starka i regionen ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta
grupper, framför allt ungdomar och nyanlända, ska öka.
Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp
kommunen och öka antalet besökare. Kommunens varumärke ska stärkas.
En bra socialtjänst
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.
Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala
verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.
För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det
viktigt att kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde när så
behövs och ge den rätt insats. För att bryta ett utanförskap och skapa
möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att
alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den
sysselsättning som erbjuds.
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Ledamöterna delas in i grupper för att ta fram mål, där barn i fokus och
funktionsstöd ska vara med.
Grupp 1 lämnar följande förslag: Alla verksamheter ska hålla god kvalitét.


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



Jobba för att stärka föräldraansvaret.



Barn och unga inom familjehemsvård ska vara placerade i
familjehem med god kvalitét. Alla barn och ungdomar ska erbjudas
en ”stödperson” om så önskas.



Insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården ska leda till att
familjebanden stärks och i förlängningen ska detta leda till trygga och
självständiga individer.



För personer med psykisk ohälsa och funktionsvariationer ska
individens behov alltid stå i centrum genom att medbestämmande
och medinflytande ska öka i mån av förmåga.



Socialnämnden ska verka för att minska utanförskap.

Grupp 2 lämnar följande förslag:


Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd för
att uppnå egen försörjning. Barnfamiljernas behov ska särskilt
beaktas.



En bra socialtjänst: För personer med psykisk ohälsa och
funktionsvariation ska individens behov och vilja alltid stå i centrum.



Barn och unga ska vara placerade i familjehem med bästa möjliga
kvalitet.



Insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården ska leda till ett
gott resultat.



Vid kontakt med socialtjänsten ska individen få rätt och snabb hjälp.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Birgitta
Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Linda
Johansson (SD), Thomas Svensson (S), Martin Moberg (S), Omid Hassib
(V), Magnus Stridh (SD) och tjänstgörande ersättare Sylvia Edvinsson (MP).
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för en bra, trevlig och väl genomförd
förmiddag.
Beslut
Socialnämnden beslutar att noterar målarbetet inför 2019-2020 till dagens
protokoll samt att ärendet kommer att återaktualiseras på nämndens
sammanträde 26 juni 2018.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson
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§ 73

Dnr 2018-000009 041

Tertialuppföljning I per den 30 april 2018
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med
verksamhetscheferna Göran Fridh, Jörgen Nilsson och ekonom Anna
Lindén.
Sammanfattning
Prognos jämfört med budget, visar ett prognostiserat underskott om
8 224 tkr.
Avvikelse
Intäkter, exkl. 600-601 är högre än budgeterat. Intäkt från Migrationsverket
avser personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader, samt riktade
statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnavården, projekt medel
inom psykisk hälsa mm.
Personalkostnader, inkl. konsultkostnader, exkl. arvode till uppdragstagare
visar ett överskott med 1 419 tkr.
Köp verksamhet, avser vårdkostnader för barn och vuxna exkl. EKB visar ett
underskott med 10 212 tkr. Ökade placeringskostnader vuxna med
beroendeproblematik samt övriga vuxna (våld i nära relation, brottsoffer).
Ökad kostnad för barn placerade i familjehem.
Ekonomiskt bistånd, visar ett underskott om 3 817 tkr. Kostnaderna
prognostiseras till ca 900 tkr högre än bokslut 2017.
Övriga kostnader, underskott med 1 545 tkr.
Vht 513, 694 tkr utbildningsmedel som vi får intäkt för.
Vht 515, 318 tkr köp tjänst av hemtjänst.
Vht 517, 236 tkr tekniska hjälpmedel samt ökade transportkostnader
Vht 545, 78 tkr tolk
Vht 550, 69 tkr tolk samt transportmedel
Åtgärder
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal
frågeställningar för att nå budget i balans.
Se bifogade bilagor 1-3.
Personalen utgör den största och viktigaste delen i förvaltningen. Att behålla
och rekrytera personal är ett område som ska prioriteras av förvaltningen.
Arbetsmiljö exempelvis trivsel, arbetsbelastning, delaktighet, samarbete mm.
Ledarskap, att ha väl fungerande chefer och ledare är en förutsättning för att
medborgare ska få ut det bästa och mesta av verksamheten. Att skapa goda
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förutsättningar för våra chefer innebär att vi får behålla och utveckla vårt
uppdrag.
Sjukfrånvaro, förvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaron.
Placeringskostnader:
Alltid överväga alternativ till externa placeringar.
Arbeta med att korta ner placeringstiden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Ylva Särnmark (L), Birgitta Larsson
(RP), Omid Hassib (V) och tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att texten under punkt tre (3) ändras
enligt följande, Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att fortlöpande se över
sina kostnader och minimera kostnader på grund av budgetunderskottet, i
övrigt godkänna tertialuppföljning I per den 30 april 2018 med smärre
revideringar som ej påverkar resultatet.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma
Beslut
Socialnämnden beslutar att texten under punkt tre (3) ändras enligt följande,
Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att fortlöpande se över sina kostnader
och minimera kostnader på grund av budgetunderskottet, i övrigt godkänna
tertialuppföljning I per den 30 april 2018 med smärre revideringar som ej
påverkar resultatet, samt översända densamma till kommunstyrelsen.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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§ 74

Dnr 2017-000021 709

Socialnämndens måluppföljning – Uppföljning april
2018
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna.
Måluppfyllelsen är relativt god.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att måluppföljning för april 2018
godkänns.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningsrapport för april
2018, samt översända densamma till kommunstyrelsen.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 75

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
_______________
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§ 76

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 77

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 78

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 79

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 80

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 81

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 82

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 83

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 85

Dnr 2018-000025 759

Verksamhetsuppföljning, barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Antalet inledda utredningen är 39 st varav två är EKB. Antalet utredningar
mer än fyra månader har sjunkit och är i dagsläget två stycken.
Familjehemsplaceringarna har ökat något och HVB placeringarna sjunkit.
Nya placeringar är sju stycken och avslutade är 13 stycken.
Antalet EKB-placeringar minskar, då ungdomarna nått en ålder då de flyttas
över till Migrationsverket.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisning 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.
________________
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§ 86

Dnr 2016-000066 701

Projektförslag - Forum för skola och socialtjänst,
Slättagårdsskolan
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade projektmedel till ”Projekt Slättagårdsskolan”
2016-05-03 (§157 - Dnr 2016–000247. 701).
Projektets syfte är att F-6 skolan i Kallinge, i samverkan mellan
utbildningsförvaltningen och socialtjänsten arbetar med uttalat syfte enligt
projektbeskrivningen;





Tidigt upptäcka barn i riskzon
Stärka/stödja skolans personal genom metodutveckling
Stärka/stödja barn och föräldrar genom aktiva insatser
Öka och förbättra samverkan mellan skolans och socialtjänstens
professioner i avsikt att höja kvaliteten i båda verksamheterna.

Bedömning
Projektet har bedrivits enligt plan och rektor har under projekttiden
rapporterat till styrgruppen, dvs. FSS. Delrapporterna är positiva och gjorda
erfarenheter har enl. rektor pekat i rätt riktning.
Projektet skulle enligt plan utvärderas och återrapporteras senast i maj/juni
2018. Utvärderingen kommer att ske genom Linnéuniversitetet, som en
kvalitativ analys, men kan inte genomföras inom önskad tidsram.
Rapporteringen beräknas kunna ske i september 2018.
Till följd av detta vill socialnämnden i samråd med utbildningsnämnden
begära fortsatt finansiering av projekt Slättagårdsskolan hösten 2018. I det
fall utvärderingen visar positiva effekter i önskad riktning, kommer frågan
om den fortsatta organisationen att kunna behandlas i budgetberedningen för
2019.
Den uppskattade kostnaden totalt för hösten 2018 uppgår till 490 tkr varav
35 tkr är handledning av socialtjänsten. Personalkostnad för projektledning
och socialpedagog på Slättagårdsskolan utgör huvuddelen av de medel som
föreslås äskas av kommunstyrelsen
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Förslag till beslut
Föreslås att Socialnämnden, av kommunstyrelsen begär finansiering av
”Projekt Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 med
35 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M) och tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M).
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 hos kommunstyrelsen begära om finansiering av
”Projekt Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 med
35 tkr.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 87

Dnr 2018-000082 704

Lokalbehov Råd och Stöd Familj
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Råd och Stöd Familj hyr sedan 2012 lokaler på Rosengatan för sin
verksamhet. Enheten är trångbodd på grund av att personalen har utökats och
Arbetsmiljöverket ställde vid inspektion krav på att säkerhetens skulle höjas
genom utrymningsvägar i samtalsrummen. Alternativa lokaler har inte varit
möjliga att hitta. Nuvarande hyresvärd har tagit fram ett ombyggnadsförslag
som väl motsvarar enhetens behov. Ombyggnadsförslaget innebär en
kostnadsökning med 242 450 kr per år för ett femårsavtal och 192 150 för ett
tioårsavtal.
Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att utöka Råd och Stöd
Familjs Lokaler och att en ombyggnad av befintliga lokaler sammantaget är
det bästa alternativet. En avtalslängd på 5 år bedöms som mest lämplig då
lokalbehovet om 5-10 år är svårt att bedöma.
Kostnadsökningen för 2018 beräknas till 100 tkr avseende perioden 201808-01--2018-12-31. Kostnaderna för 2019 och framåt får hanteras i
budgetarbetet inför 2019.
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 100 tkr för utökade
lokalkostnader under 2018.
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 hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag
med 100 tkr för utökade lokalkostnader under 2018.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-29

Socialnämnden

§ 88

Dnr 2018-000060 003

Begäran om remissyttrande - Arkivreglemente
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att
kunna hantera frågan om e-arkiv blev Ronneby kommun 2015-01-01, efter
beslut i kommunfullmäktige, medlem i nybildade kommunalförbundet
Sydarkivera. I samband med medlemsbeslutet antogs även
förbundsordningen för Sydarkivera. För att tanken med förbundet ska kunna
fullföljas, det vill säga att kunna överlämna digital information till e-arkiv
måste respektive kommun förändra sitt arkivreglemente. Förslaget som nu
överlämnats på remiss bygger på en mall som Sydarkivera har tagit fram och
som omfattar samtliga nämnder och de kommunala bolagen.
Bedömning
Information ska finnas till hands när den efterfrågas. Kommunen har ansvar
för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om
att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. Sydarkivera har tagit
fram en mall för detta och socialnämnden har inga synpunkter på denna.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att med ovanstående yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
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 med ovanstående yttrande överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 89

Dnr 2018-000074 109

Begäran om remissyttrande - Motion från
Sverigedemokraterna - Maxgräns för antalet uppdrag
för god man.
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt en motion
för yttrande från Nicolas Westrup (SD) gällande maxgräns för antalet
uppdrag för god man.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta:
 Att ge överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning
i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många
uppdrag/klienter en god man i Ronneby kommun kan ha.
 Att ge överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning
i uppdrag att utreda möjligheterna att kontrollera hur många
klienter/uppdrag en god man har totalt vid en och samma tidpunkt.
 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en
bättre samordning och samarbete mellan Ronneby kommun och
andra kommuner med syfte att få fram fler gode män, förvaltare och
förmyndare.
Bedömning
Att ta ställning till antal uppdrag för en god man är inte socialnämndens
uppgift. Socialnämnden bedömer dock att en generell begränsning av antalet
uppdrag är svår att göra då uppdragens karaktär och arbetstyngd skiljer sig
åt.
I motionen förekommer felaktiga uppgifter om vad gode mannens uppdrag
omfattar och en korrigering av detta bör göras. Det ingår inte i den gode
mannens uppdrag att fatta beslut om var barnet ska bo eller om att barnet ska
återvända till institutionsboende vid ett eventuellt avvikande. Den gode
mannen ska verka för barnets bästa och kan försöka påverka barnet i en viss
riktning, men mandat att fatta några beslut finns inte. Den gode mannen har
inte någon möjlighet att ansöka om hjälp hos rätten. Tilläggas bör att
länsrätterna avskaffades 2010 och ersattes av Förvaltningsrätter. Den gode
mannen kan heller inte använda sig av LVU då det är socialnämnden som
fattar beslut enligt denna lagstiftning.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att med ovanstående yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Magnus
Stridh (SD) och ersättare Rolf Loberg (RP).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg; Att ta ställning till antal uppdrag för en god man är inte
socialnämndens uppgift.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte ta ställning till antal uppdrag för en god man,
då det inte är socialnämndens uppgift.
Att med ovanstående yttrande överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 90

Dnr 2018-000076 192

Begäran om remissyttrande - Motion från KF-ledamoten
Nicolas Westrup (SD) om försörjningsstöd till personer
utan uppehållstillstånd
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
”Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i
Sverige utan tillstånd-alltså olagligt. Ibland används begreppen ”illegala
invandrare” eller ”illegala utlänningar” istället för papperslösa. Om en
person eller familj som fått avslag på sin asylansökan och gömmer sig för att
inte bli utvisad, så är dessa att anses som papperslösa och enligt
Förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har dessa inte heller
rätt till vare sig försörjningsstöd eller nödbistånd.”
Sverigedemokraterna genom Nicolas Westrup (SD) yrkar att:
-Ronneby kommun ser över sina rutiner när det gäller utbetalning till ej
ersättningsberättigade personer
- Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut försörjningsstöd till
personer som illegalt befinner sig i Sverige
-Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut nödbistånd till illegalt
befinner sig i Sverige.
Bedömning
Efter granskning har socialförvaltningen under 2017 beviljat s.k. akut
nödbistånd till ca 3-5 personer/hushåll till en sammanlagd kostnad mellan
10 000-15 000 kr. De situationer som varit aktuella under 2017 avser EUmigranter som fått hjälp med hemresa eller akut nödbistånd under kort tid
eller familjemedlemmar till asylsökande som inte själva var asylsökande.
Socialnämnden följer och tillämpar samma bedömning som Högsta
Förvaltningsdomstolens dom, 2017-06-05, “Försörjningsstöd enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om mottagande av
asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas av den
sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd
med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter
att försörjningsstöd enligt 1 § alls kan komma i fråga.
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Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för
att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap.
2 § ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Av
överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § följer emellertid att dessa
paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till bistånd som kan prövas i
domstol.”
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna
ovanstående yttrande.
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 till kommunfullmäktige översända ovanstående
skrivning så som sitt yttrande i ärendet.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 91

Dnr 2018-000075 752

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
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, första kvartalet
2018, redovisas för ledamöterna.
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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Dnr 2018-000014 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
Det har kommit två Lex Sarah utredningar från Cura Individutveckling. En
gäller Cura Vik och en Cura Boda.
En mindre omorganisation inom individ- och familjeomsorgen kommer att
genomföras. EKB handläggarna som idag tillhör utredningsenheten kommer
att flyttas över till barn och familjeenheten fr o m den 17 september 2018.
E-tjänst planeras att införas inom försörjningsstöd fr o m i höst. Ordförande
Åsa Evaldsson (M), förvaltningschef Birgitta Ratcovich och handläggare har
varit på besök i Trelleborg där de infört e-tjänst. Detta kommer att innebära
ett förändrat arbetssätt för personalen.
Röda tråden – Funktionsstödsenheten har bjudit in verksamhetens alla
medarbetare på informations- och inspirationsmöte, som har genomförts vid
fyra olika tillfällen. Det händer mycket inom verksamheten som de är stolta
över. Deras arbete med delaktighet för individer som får stöd pågår på bred
front. Korta filmer visades där både personal och brukare medverkade.
Utvärdering från träffarna visar på ett fint engagemang.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Magnus Stridh (SD), Omid
Hassib (V), tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M) och ersättare Rolf
Loberg (RP).
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 noter informationen till dagens protokoll.
________________
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Dnr 2018-000008 009

Information och rapporter Cura Individutveckling,
Familjerätten och Finsam
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under mötet.
Protokoll: Cura Individutveckling direktionen 2018-05-04.
Birgitta Lagerlund (M) informerar att familjerätten haft ett sammanträde där
ett adoptionsärende och nedlagda faderskapsutredningar behandlades.
Cura Individutveckling har avtackat förbudschefen Ann-Sofie Ström. En
utredning av en ny verksamhet inom Cura som skulle vara ett mellanting
mellan SiS och HVB har redovisats. Det är två HVB boende kvar i Curas
regi, Jämshög och Ronneby.
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) informerar från Finsamkonferensen som avhölls den 24 april 2018 på Ronneby Brunn. Finsam
startade 1994 i Stenungssund och därefter i Finspång.
Ronneby kommun har ett pågående spännande projekt som redovisades på
konferensen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M) och Omid Hassib (V).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll samt att nämnden bjuder in Finsam Ronneby till sammanträdet den
26 juni 2018.
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.
Bjuda in Finsam Ronneby till sammanträdet den 26 juni 2018.
________________
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Dnr 2018-000005 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.
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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Dnr 2018-000003 009

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden mm cirkulerade under mötet.
LSVO – Sammanträdesprotokoll 2018-05-04.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 93/2018, Dataskyddsombud.
Kommunfullmäktige § 82/2018 – Årsredovisning 2017 för Ronneby
kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen § 135/2018 – Uppföljning av nämndernas
internkontrollplaner 2017 (ej ks).
Kommunstyrelsen § 136/2018 – Nämndernas internkontrollplan 2018 (ej ks).
Kommunstyrelsen § 143/2018 – Habiliteringsersättning.
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.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________
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Dnr 2018-000007 009

Övriga frågor/ ärende
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att på sammanträdet den 26 juni
2018 kommer en redovisning av ”Glappetpengarna”.
Martin Moberg (S) och Birgitta Lagerlund (M) informerar om att de varit på
ett kontaktpolitikerbesök på boendet på Peder Holmsgatan, vilket var mycket
givande.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich tar upp ärendet som socialnämnden
under § 70/2018 gav om hur månadsuppföljning gällande ekonomin skulle
ske under vissa månader, då ekonom Anna Lindén även arbetar med
införandet av LOV.
Förslaget från förvaltning är att månadsuppföljningen i maj, juli och
september utgår och att en förenklad version av redovisningen genomförs.
Respektive enhetschef skickar in sina uppgifter gällande personal och
ekonomi via e-mail till ekonomienheten som sammanställer ett resultat.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Särnmark (L) Magnus Stridh (SD), Omid Hassib (V) och
tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) och
Magnus Stridh (SD) bifall till att en förenklad version av
månadsuppföljningen genomförs per den siste maj, juli och september.
Malin Månsson (S) yrkar att nuvarande system för månadsuppföljning ska
behållas, samt att nämnden ska äska medel för införandet av LOV.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att socialnämnden beslutar att genomföra en förenklad version av
månadsuppföljning per den siste maj, juli och september.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkänns:
Ja-röst för Åsa Evaldssons (M) yrkande om en förenklad version av
månadsuppföljningen.
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Nej-röst för Malin Månssons (S) yrkande om att bibehålla nuvarande
redovisning och att äska medel för LOV.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster och sex 6) nej-röster,
således bifalles Åsa Evaldssons (M) yrkande.
Hur ledamöterna har röstat redovisas nedan:
Namn:
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Birgitta Lagerlund (M)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Martin Moberg (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Omid Hassib (V)
Magnus Stridh (SD)
Linda Johansson (SD)
Kajsa Svensson (M) tj. ers
Sylvia Edvinsson (MP) tj. ers
Summa:

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Beslut
Socialnämnden beslutar att en förenklad version av månadsuppföljningen
genomförs per den siste maj, juli och september, på grund av
kommunfullmäktigebeslut gällande införandet av LOV.
Notera övriga frågor/ärenden till dagens protokoll.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar
sig till förmån för Malin Månssons (S) yrkande.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Ekonom Anna Lindén
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