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§ 129

Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese
Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering sker på
kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-12-01, klockan 16.00.
Protokollsanteckning
Signering framflyttad till 2020-12-08 på grund av sjukdom.
________________
Exp: Akten
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Individärenden 2020 – SEKRETESS
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§ 135

Dnr 2020-000030 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning – oktober
2020
Föredrar ärendet gör förvaltningschef Birgitta Ratcovich. Ekonom Emmy
Wilson svarar på frågor.

Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar ett underskott med 2 108 tkr inkl
överföringen från balanskontot, ensamkommande barn. Prognosen är en
förbättring med ca 200 tkr i jämförelse med föregående månad.
Individ-och familjeomsorgen Prognosen visar ett underskott på ca 11 400 tkr
exklusive balanskontot. Underskottet består av utbetalningar av ekonomiskt
bistånd samt placeringskostnader för vuxna. Personalkostnader inklusive
inhyrd personal och statsbidrag exkl verksamhet 600 och 601.
Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.
Åtgärder
 Digital medarbetare har inneburit möjlighet till omflyttning och
förstärkning av resurser för uppföljning och planering mot egen
försörjning.
 Förstärkt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten samt SFI pågår
som ett led i att försörjningsstödstagare kommer ut i aktivitet.
 Ny organisation inom individ- och familjeomsorgen skapar nya
enhetsstrukturer. Kommer påverka arbetsmiljön positivt. Tydlighet
och sammanhållen myndighetsutövningen i barnavården är en del i
detta samt ärendehantering gällande våld i nära relation som flyttas
till Vuxenenheten vilket bedöms på sikt ge större möjligheter till
samordning mellan handläggare.
Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 7 254 tkr.
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med given
budget.

Personalkostnader högre än budgeterat beror på omställning till kraftigt
sänkt budget. Gruppbostäderna har utöver kraftigt sänkt budget hanterat
ökade insatser i och med att vårdtyngden har ökat. Samt att vissa brukare
varit hemma från daglig verksamhet pga. Covid-19. Detta har krävt ökad
bemanning på boendet samtidigt som det är meningen att bemanningen ska
minska.
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Budgeten är så kraftigt nedbantad att det inte finns utrymme för någon
avvikelse exempelvis extra kostnad i samband med personalärende.
Korttidsverksamheten har utökat sin bemanning för att klara av den
volymökning som skett, vilket innebär ett överskridande av
personalbudgeten.
Åtgärder
 Fortsatt arbete med samplanering av personalresurser som ett led till

anpassning till tilldelad budget. Sammanslagning av två "kortisar" till
ett innebär mer ändamålsenliga lokaler samt en samordnad
bemanning.
Bedömning
En liten förbättring i jämförelse med föregående månad.
Inom funktionsstöd består resultatet från flera sammantagna konton.
Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter trenden inom barn- och
ungdomsvården samt att kostnader för utbetalning av ekonomiskt minskat
något.
Positivt är att personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen har
stabiliserats.
Problematiskt är att personalkostnaderna inom funktionsstöd är fortsatt högre
än budgeterade medel men påverkan av ökad vårdtyngd, pandemin samt
övergången från årsarbetstidsavtalet till AB är förklaringen till detta.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
-

att godkänna oktober månads uppföljning.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S) och Therese
Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna oktober månads uppföljning.

________________
Exp: Akten, Ekonomerna
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§ 136

Dnr 2020-000158 000

Förlängning av avtalstid om FoU-verksamhet Region
Blekinge och kommunerna i Karlskrona, Ronneby,
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström
Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget
Blekinge) och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut den 31 december
2020. Regionala samverkansrådet har ställt sig positiva till att årets FoUavtal förlängs till att gälla även 2021.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och
utvecklingsverksamhet.
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling,
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och
utveckla former för invånares och medarbetares inflytande inom FoUverksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och
innovation i länet.
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar
och ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbete under
verksamhetsåret.
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2021
till 2 867 000. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 årligen.
För socialnämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år 2020 beräknad
till 114 965 tkr.
För vård- och omsorgsnämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år
2021 beräknad till 475 867 tkr.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna förlängning av FoU-avtalet mellan Region Blekinge och
Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2021 till och med 31
december 2021.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Anna-Karin Wallgren (S).
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna förlängning av FoU-avtalet mellan Region Blekinge och
Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2021 till och med 31
december 2021.

Protokollsanteckning
Anna-Karin Wallgren (S) önskar en redovisning av FoU- verksamheten till
våren. Resterande ledamöter håller med.
________________
Exp: Akten
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§ 137

Dnr 2020-000165 009

Information om sociala samfonden 2020
Ärendet föredras av socialsekreterare Helen Åman.

Sammanfattning
Antal ansökningar
13 hushåll har sökt pengar från fonden. Vi föreslår att 5 hushåll, det vill säga
5 ansökningar, kan få pengar från sociala samfonden. Alla 5 hushållen är
aktuella hos oss.
Annonsering
I år har annonsering endast skett i kommunrutan samt i Stadshuset och i
socialkontorets väntrum.
Vart bor de som sökt?
Av de sökande bor 3 i Kallinge, 7 i Ronneby, 2 i Bräkne-Hoby och 1 i
Göteborg.
Vårt förslag till att bevilja
Vi har i år valt att endast bevilja pengar från fonden till barnfamiljer. Totalt
beviljas 8 barn pengar.
Vi föreslår att varje barn får 1930 kr. Föräldrarna söker till julklappar samt
till kläder och hemutrustning som de visserligen kan få från oss men utifrån
ett barnperspektiv väljer vi att ge till dessa barnfamiljer eftersom vi vet att
deras ekonomi är ansträngd.
Av de 8 barnen fick 4 barn pengar från fonden år 2019.
Vårt förslag till avslag
Av de som får avslag har 2 hushåll barn, totalt 3 barn. 1 av dessa hushåll har
ett öppet ärende hos oss men har flyttat ifrån kommunen 1 november och
kommer därför avslutas. Avslagen beror på:
- 2 hushåll har inkomster över norm
- 1 hushåll ligger under norm, är en ensamstående vuxen som ansöker
till säng, detta hushåll kommer att få information om att hushållet kan
söka ekonomiskt bistånd
- 1 inkom för sent (ca 1 månad för sent)
- 2 hushåll fick förra året (1 av hushållen är den avflyttade
barnfamiljen)
- 2 söker till sådant som de kan få via ekonomisk bistånd
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna tjänstemännens förslag.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S) och Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att godkänna tjänstemännens förslag.

________________
Exp: Akten, tjänstemännen
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§ 138

Dnr 2020-000150 009

Informationsärende Finsam projekt
Sammanfattning
Coach Eva Karlström informerar muntligt om Finsam projektet.
Bilaga
PowerPoint- 2020 Ronneby Finsam 3.0
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Lena Mahrle (L), Malin Månsson (S), Thomas
Svensson (S) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 139

Dnr 2020-000151 009

Information om arbetsmarknadsenheten och flödet från
försörjningsenheten
Sammanfattning
Malin Gustafsson, enhetschef på socialförvaltningen, och Therese Bohnsack,
arbetsmarknadschef, informerar muntligt om flödet mellan
arbetsmarknadsenheten och försörjningsenheten.
Bilaga
PowerPoint- Gemensam process
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S) och Birgitta
Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 140

Dnr 2020-000162 000

Hantering av habiliteringsersättning i bedömningen av
rätten till ekonomiskt bistånd
Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson.
Sammanfattning
Habiliteringsersättning är en ersättning som utges till personer som deltar i
sysselsättning enligt SoL eller LSS. I Ronneby kommun är ersättningen 7,90
kr/tim. Syftet med ersättningen är att motivera personer att delta i daglig
verksamhet. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd räknas ersättningen
normalt som en inkomst i bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.
Inom Socialförvaltningen finns en diskussion huruvida habiliteringsersättningen skall undantas i Ronneby kommun vid bedömningen av rätten
till bistånd.
Ekonomiskt bistånd kan utges när alla andra möjligheter för den enskilde att
försörja sig är uttömda. Det innebär att alla andra inkomster som den
enskilde har i första hand ska användas till den egna försörjningen.
Undantagen är nedanstående:
Fiktiva inkomster dvs. inkomster som den enskilde inte förfogar över t.ex.
överskjutande skatt som tagits i anspråk av kronofogdemyndigheten.
Försäkringsersättning som utgör ersättning för annan skada än
inkomstförlust t ex stulen hemutrustning.
Omkostnadsersättningar i samband med åtagande t.ex. familjehemsersättningens omkostnadsdel.
Stipendier och Fondmedel med särskilt ändamål.
Skadestånd som kompenserar för annan skada än inkomstförlust t.ex. skada
på egendom
Ersättningar för merkostnader vid funktionshinder t.ex.
handikappersättning eller den del av vårdbidraget för vård av barn med
funktionsnedsättning, t.om juni det år barnet fyller 19 år, som avser
ersättning för merkostnader som följer av barnets funktionsnedsättning.
Ej skattepliktiga reseersättningar och traktamenten den del av
reseersättning och traktamente som överstiger det skattefria beloppet ska
räknas som inkomst.
Feriearbetsinkomster hemmavarande barns inkomster av feriearbete upp
till ett prisbasbelopp.
Extra tillägg till studiebidrag avser behovsprövat extra tillägg för
gymnasiestuderande ungdomar.
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Lön 25 % av löneinkomster enligt 4 kap 1 b § SoL (för personer som
kvalificerat sig för jobbstimulans).
Bedömning
Syftet med det ekonomiska biståndet är att tillförsäkra den enskilde en skälig
levnadsnivå och utgångspunkten är att andra inkomster går före rätten till
ekonomiskt bistånd. Andra ersättningar som utges för personer som deltar i
olika aktiviteter, exempelvis via Arbetsförmedlingen, räknas alltid med i
bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. Även habiliteringsersättningen
bör räknas som en inkomst vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd
och inte undantas härifrån.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att;
- Habiliteringsersättning skall räknas som en inkomst vid bedömning
av rätten till ekonomiskt bistånd.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Birgitta
Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Mia Persson (MP), Anna-Karin
Wallgren (S), Lena Mahrle (L) och Casper Andersson (SD).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) och Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Malin Månsson (S) yrkar med anledning av nedan text att;
- Habiliteringsersättning inte ska medräknas som inkomst vid ansökan
om ekonomiskt bistånd.
Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas
med stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, enligt vilken särskilt stöd och service ska
tillhandahållas genom "daglig verksamhet" för personer med
funktionshinder i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig. Den dagliga verksamheten bedrivs utifrån deltagarnas
stödbehov och ersättningarna är avsedda att uppmuntra deltagande oavsett
aktiviteternas karaktär. Detta gäller även arbetsträning och liknande som
ska öka möjligheterna till senare förvärvsarbete. Ersättningen har således
inte karaktär av ersättning för utfört arbete. Enligt Skatteverkets bedömning
bör habiliteringsersättning och motsvarande ersättningar, enligt de
förutsättningar som angivits ovan, och i enlighet med uttalandena i prop.
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1992/03:159, därmed inte anses skattepliktiga. Ersättningarna bör anses
som sådana "liknande ersättningar" som är skattefria enligt 8 kap. 11 och 25
§§ IL (Skatteverket 2018). Habiliteringsersättning som kommunen betalar ut
till personer med funktionshinder för deltagande i s.k. daglig verksamhet är
skattefri.
Thomas Svensson (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), AnnaKarin Wallgren (S) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall till Malin Månssons (S)
yrkande.
Propositionsordning
Propositionsordning 1
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att socialnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs och verkställs.
Propositionsordning 2
Följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. De som önskar avslå
tjänsteförslaget och bifalla Malin Månssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
JA- Therese Åberg (M)
JA- Anna Carlbrant (-)
NEJ- Malin Månsson (S)
JA- Birgitta Lagerlund (M)
NEJ- Lena Mahrle (L)
JA- Kerstin Haraldsson (C)
NEJ- Thomas Svensson (S)
NEJ- Anna-Karin Wallgren (S)
NEJ- Mia Persson (MP)
NEJ- Nicolas Westrup (SD)
NEJ- Casper Andersson (SD)
NEJ- Magnus Björk (S)
Efter företagen omröstning, enligt ovan, avges 4 ja-röster och 8 nej-röster,
varefter ordförande finner att Socialnämnden avslår tjänsteförslaget.
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Propositionsordning 3
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Malin Månssons (S)
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- Habiliteringsersättning inte ska medräknas som inkomst vid ansökan
om ekonomiskt bistånd.
Therese Åberg och Birgitta Lagerlund reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp: Akten, Malin Gustafsson
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§ 141

Dnr 2020-000163 000

Förslag till ändringar i Socialnämndens riktlinjer
Sammanfattning
Socialnämndens riktlinjer styr Försörjningsenhetens handläggning av det
ekonomiska biståndet. Under hösten har det gjorts ett arbete med att revidera
enhetens handläggningsrutiner och då har det även uppkommit behov av att
revidera vissa punkter i nämndens riktlinjer för att förtydliga eller
effektivisera handläggning av det ekonomiska biståndet.
Bedömning
2.6 Egna företagare
Egna företagare har generellt inte rätt till ekonomiskt bistånd. Företagare
som driver ett företag som inte lönar sig bör hänvisas till att avveckla
företaget, anmäla sig på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande
eller ta ut tillräcklig lön från företaget.
”Egna företagare som erhåller starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen
kan för att undvika ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd beviljas
kompletterande försörjningsstöd under 6 månader. Efter särskild prövning
kan försörjningsstöd beviljas för längre tid, dock längst 12 månader.
Företagets ekonomi ska redovisas och företagets inkomster beaktas vid
bedömning av rätt till försörjningsstöd.”
Ersätts med: ”För att undvika ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
kan kompletterande försörjningsstöd beviljas till den som erhåller starta
eget – bidrag från Arbetsförmedlingen. Företagets ekonomi ska redovisas
och företagets inkomster beaktas vid bedömning av rätten till ekonomiskt
bistånd. Kompletteringen kan göras under den period som starta egetbidraget är beviljat, men som längst under 12 månader.”
4.1 Beräkning för kostnad för bilresor när detta godkänns
Kostnader för resor med egen bil godkänns endast om tidsvinsten är större än
2 timmar per dag eller det är omöjligt att ta sig till arbetsplatsen med
allmänna kommunikationer. Kostnader för resor med egen bil beviljas för
högst tre månader. Den enskilde ska ansöka om skattejämkning pga.
arbetsresor. Om behovet kvarstår efter tre månader görs en förnyad prövning
där alternativ som byte av bostad kan diskuteras. ”De kostnader som
godkänns är bensinkostnad, 90 % av aktuellt literpris, per mil samt
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årskostnaden för skatt, trafikförsäkring och besiktningsavgift delat med 12
månader. ”
Ersätts med: ”Kostnader godkänns enligt Skatteverkets schablon med 18,50
kr/mil.”
5.17 Tandvård
Kostnader för akut tandvård enligt Socialstyrelsens Allmänna råd beviljas
innevarande månad. ”Om tandvårdskostnaderna totalt överstiger 2 000
kr/person och år ska kostnadsförslag från tandläkare infordras.
Socialförvaltningens konsulttandläkare yttrar sig över kostnadsförslagen och
bedömer behov av behandling och val av behandlingsform.”
Ersätts med: ”Om tandvårdskostnaderna totalt överstiger 5000 kr/person
och år ska kostnadsförslag från tandläkare begäras och sändas till
Socialförvaltningens konsulttandläkare för bedömning.”
Under perioden 200101–201030 har 118 st. kostnadsförslag sänts till
konsulttandläkaren, vilket innebär en arvodeskostnad om 59 000 kr.
Beloppsgränsen 2000 kr per år avseende tandvård bedöms vara låg då de
flesta personer i behov av någon form av tandvård uppnår denna summa och
vid flertalet ansökningar om kostnader för tandvård skickas ett
kostnadsförslag till konsulttandläkaren för bedömning.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att;
- Godkänna ovanstående förslag till ändringar i riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Anna- Karin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M) och
Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Anna-Karin Wallgren (S), Malin Månsson
(S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
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-

Godkänna ovanstående förslag till ändringar i riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd.

_______________
Exp: Akten, Malin Gustafsson
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§ 142

Dnr 2020-000024 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2020
Enhetschef Malin Gustafsson svarar på frågor.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning försörjning okt. 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten, kommunstyrelsen
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§ 143

Dnr 2020-000023 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar på frågor.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning barn okt 2020.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Anna-Karin Wallgren (S) och Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_______________
Exp: Akten
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§ 144

Dnr 2020-000076 009

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar på frågor.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning vuxenenheten okt.
Verksamhetsuppföljning Sesam
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Anna-Karin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M) och
Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 145

Dnr 2020-000147 750

S2019/02544 Remittering av Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar
som gäller barn sökbara. Svar senast 14 januari 2021.
Sammanfattning
Ronneby kommun har erbjudits att ge ett remissvar på Socialstyrelsen
författningsförslag,

Förslaget
Socialstyrelsen fick 2018 i uppdrag att analysera de rättsliga
förutsättningarna för socialtjänsten behandling av personuppgifter vid
anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. Bakgrunden är att
regelverket kring hur anmälningar som inte leder till utredning ska hanteras
är oklart och svårtolkat. Det råder oklarhet om Socialnämndens skyldighet
att diarieföra anmälningarna och om anmälningarna kan vara sökbara.
Regelverket är dessutom inkonsekvent då möjligheterna till registrering och
sökbarhet skiljer beroende på om barnet har en personakt eller inte. Det finns
inte heller någon enhetlig reglering av gallring av anmälningar vilket leder
till olika hantering i olika kommuner
Socialstyrelsen har i sitt förslag analyserat behovet av ändringar i regelverket
utifrån Socialnämndernas uppdrag att skydda barn. Socialstyrelsen bedömer
att de föreslagna förändringarna motivera undantag från skydd mot
registrering av personuppgifter.
Socialstyrelsens förslag innebär i huvudsak att;






Justerandes sign

Anmälningar avseende barn ska kunna sparas på ett sökbart sätt.
Anmälningar avseende personer över 18 år omfattas inte
Samtliga uppgifter i anmälan och förhandsbedömning ska kunna
sparas på ett sökbart sätt
Uppgifterna ska vara sökbara enbart på namn och personnummer
Uppgifter om anmälningar och förhandsbedömningar ska gallras
efter tre år
Socialstyrelsen anser att frågan om ett nationellt register behöver
utredas vidare.
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Socialnämndens yttrande


Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att oklarheterna
omkring registrering av anmälningar reds ut. Ett tydligt och enhetligt
regelverk skulle förenkla Socialnämndens arbete och minska
manuellt arbete.



Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att anmälningar och
övriga uppgifter i förhandsbedömningen ska sparas på ett sökbart sätt
utifrån Socialnämndens behov av information för att kunna skydda
barn.
Socialnämnden instämmer i bedömningen att det inte finns något
behov av motsvarande reglering för anmälningar avseende vuxna.
Socialnämnden menar att den föreslagna lösningen med möjlighet att
söka enbart på namn och personnummer är ändamålsenlig
Gallringstiden bör enligt Socialnämndens uppfattning samordnas
med gallringsreglerna i socialtjänstlagen där gallringstiden f n är 5 år
Socialnämnden anser att det är viktigt att utreda vidare möjligheten
att upprätta ett nationellt register för anmälningar avseende barn






Förslag till beslut
Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående
remissyttrande.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup (SD) och Malin
Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående
remissyttrande.
________________
Exp: Akten
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§ 146

Dnr 2020-000013 700

Aktuellt i verksamheten 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar.
Sammanfattning
1. Birgitta redovisar svaret på en fråga som Lena Mahrle (L) tog upp på
föregående nämnd angående en väldigt kort boendeinsats.
2. Information om Coronasituationen. Vård och omsorgsförvaltningen
har erbjudit vår personal en utbildning i basal hygien för att
ytterligare förbättra rutiner inom detta område. Utbildningarna pågår
fortlöpande.
3. Alla som kan jobbar hemifrån.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 147

Dnr 2020-000008 002

Delegationsärende - 2020
Sammanfattning
Listan med delegationsärenden har distribuerats till ledamöterna.
Delegationsbeslut för perioden 2020-10-01 till 2020-10-31 redovisas.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 148

Dnr 2020-000007 709

Delgivningsärende mm - 2020
Sammanfattning
Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde:
1. Protokollsutdrag 2020-10-27 § 126
2. Beslut-2020000546-KS-§ 238 Ny ersättare istället för Peter Bowin
(V)
3. Beslut-2020000478-KS-§ 237 Ny ersättare istället för Åsa Evaldsson
(M)
4. Beslut-2020000436-KS-§ 251 Delårsrapport 2020-08-31 för
Ronneby kommun
5. Tidplan för uppföljning 2021 samt arbete med budget 2022-2023
6. Direktiv för arbete med budget 2022-2023 samt anvisningar för
kännedom
7. Beslut-2020000523-KS-§ 323
8. Beslut-2020000490-KS-§ 336
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 149

Dnr 2020-000004 709

Övriga frågor/ärenden - 2020
Sammanfattning
Ordförande Therese Åberg (M);
-

Efterlyser smarta tips och idéer vad gäller teknik och digitala möte
och ber gruppledarna att ta upp frågan i gruppen.

-

Ber att frågan om ersättare, om de ska medverka, ska tas upp med
gruppledare.

-

Påminner om att alla ska svara på mötesinbjudan så det blir tydligt
vilka ersättare som behöver kallas.

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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