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§ 97

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 29 juni 2018 kl 10 00.
________________
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§ 98

Dnr 2018-000006 009

Information - att valet skall vara tillgängligt för alla
Sammanfattning
Annette Svensson FUB och Madelen Andersson Studieförbundet
vuxenskolan/FUB informerar om hur valet ska vara tillgängligt för alla.
Bli en lättläst politiker. Så heter Studieförbundet Vuxenskolans nya digitala
utbildning. Här kan politiker träna på att skriva lättläst svenska och bli
förstådda. ”Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till den
demokratiska utvecklingen i Sverige”.
Att skriva det viktigaste först och använda enkla ord är några av tipsen som
Studieförbundet Vuxenskolan lär ut.
Utbildningen ”Bli en lättläst politiker” är öppen för alla. På Studieförbundet
Vuxenskolans webb kan alla – även människor som inte är politiker – klicka
sig fram genom utbildningens tips och metoder.
Utbildningen lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig
främst till politiker på kommun- och landstingsnivå.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning efterfrågar lättläst
information från partier på lokal nivå.
Människor med intellektuell funktionsnedsättning behöver lättlästa texter.
Det finns också fler grupper som kan använda lättläst information, till
exempel nya användare av svenska språket.
På riksnivå använder de flesta partier redan lättläst svenska. Men på
kommun- och landstingsnivå är det inte många partier som presenterar vad
de vill på lättläst svenska. Det vill vi ändra på.
Fakta om utbildningen Bli en lättläst politiker
En digital utbildning på www.sv.se.
Öppen för alla
Vänder sig till politiker från alla partier i hela Sverige
Riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå
Lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska
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Har utformats av statsvetaren och journalisten Ylva Bjelle i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Bakgrund och mer information
Många människor med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte.
Samtidigt är det en grupp som är beroende av politiska beslut och
myndighetsutövning.
I valet 2014 genomförde Studieförbundet Vuxenskolan projektet ”Mitt val” i
form av studiecirklar och lättpratade valdiskussioner. Av de som gick
studiecirkeln var det mer än 80 % som röstade. Men deltagarna rapporterade
att lättläst bara fanns om riksdagsvalet. Nästan inget fanns om vad olika
partier tyckte om skolan, kollektivtrafiken, tryggheten eller miljön på det
lokala planet. Det vill Studieförbundet hjälpa politikerna att ändra på.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Omid
Hassib (V) och ersättare Nicolas Westrup (SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för
en mycket givande och intressant information.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 99

Dnr 2018-000097 701

Information - Finsam
Sammanfattning
Projektledare Eva Karlström och coach Timo Lindblad lämnar en
redovisning från Finsams Ronneby projekt.
Ronneby kommun via Socialförvaltningen har beviljats 5,9 miljoner för
genomförande av projektet under perioden 2018 - 2020.
Samverkande parter: Att utifrån den specifika fristående Finsamplattformen vill socialförvaltningen (2 x 100 % + 25 % soc.sekr.)
tillsammans med psykiatrin (25 %), Arbetsförmedlingen (25 %) och
Försäkringskassan (10 %) i samverkan erbjuda samordnad rehabilitering för
personer där myndigheter har uttömt sina resurser inom respektive
organisations verksamhet. Medlen ska användas till förstärkt finansiell
samordning till aktiviteter i "mellanrummet" mellan myndigheternas
regelverk, till gagn för individen.
Projektet vill: Vidareutveckla former för lösningsorienterat fördjupat
samarbete mellan ovan nämnda myndigheter, med individens
helhetsperspektiv i fokus. Att aktiviteterna ska stödja processer som ökar
kunskap om individers behov.
Projektet vill fortsätta arbeta utifrån de gynnsamma metoder som utarbetats i
tidigare Finsam-projekt i Ronneby och som kartlagts i förstudien "Vinnande
arbetsmetoder - när, vad och varför" Detta innebär kortfattat att projektet vill
överföra kunskap om den bemötandeteknik och systematik kring individen
som de två coacherna tillsammans med myndigheterna utarbetat under
tidigare Finsam-projekt.
Vidareutveckling av speciellt 5 områden
Metodutveckla och kompetens stärka beredningsgruppen. Införa
regelbundna möten på socialförvaltningen samt på Arbetsförmedlingen samt
mer regelbunden kontakt med Försäkringskassans berörda handläggare
• Metodutveckla samarbete med KAA-ansvarig
• Samverka med primärvården
• Utvidga inskrivningstiden
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Förstudie "Vinnande arbetsmetoder"
Syftet är att göra en förstudie som undersöker vilka faktorer som gör att vi
lyckas med somliga individer och inte med andra. Vilka faktorer i vårt
nuvarande arbetssätt gör att individen kommer vidare? Vilka förutsättningar
är lyckosamma för individen, för en fungerande samverkan mellan projektet
och myndigheter, samt mellan myndigheter och myndigheter var finns
förbättringspotentialen? Målet är att långsiktigt få fler individer att bli
självförsörjande och självgående. Förstudien skall ligga till grund för en ny
projektansökan till 2018 och framåt.

Ronneby (Care of) Finsam - Ronneby kommun
Syfte
Att utifrån den specifika fristående Finsam-plattformen tillsammans med
berörda myndigheter i samverkan erbjuder samordnad rehabilitering för
personer som inte kan erbjudas tillräckligt stöd inom respektive
organisations egen verksamhet samt att utveckla former för samverkan
mellan berörda myndigheter. Förändringar gentemot tidigare projekt är ett
tydligare fokus på personer med psykiska begränsningar eller konstaterad/
misstänkt diagnos, som i sin konsekvens blir ett hinder för individen i det
vardagliga fungerandet. Rent praktiskt innebär det ett närmare och tätare
samarbete i olika former med psykiatrin och Landstinget, där de
professionella kunskaperna finns. Likväl som det blir en öppning utåt från
psykiatrin mot samhället, andra myndigheter och arbetsliv. Då kommunen
startat Navigatorcentrum i Ronneby som delvis kommer möta samma
målgrupp är det också naturligt att i samverkan med de ansvariga utveckla
arbetssätt, metoder och praktiska insatser kring de personer med olika
funktionella hinder som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Målgrupp
Personer i åldern 18-30 år (yngre eller äldre i mån av plats), som är i behov
av samordnad rehabilitering för att komma närmare arbetsmarknaden.
Följande grupper är prioriterade
* Arbetslösa som på grund av hinder och psykisk ohälsa bedöms var i behov
av förberedande insatser innan de kan anses stå till arbetsmarknadens
förfogande.
* Långtidssjukskrivna arbetslösa som bedöms vara i behov av
arbetslivsinriktade insatser.
* Personer med aktivitetsersättning som bedöms vara i behov av
arbetslivsinriktade insatser.
Krav för inskrivning
Beslut om inskrivning tas i beredningsgruppen, ej på annat sätt, efter förslag
från respektive organisation där individen ska vara aktuell hos minst två
myndigheter. Dock kan Navigatorcentrum, Vårdcentralen (via psykosociala
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teamet) eller Ungdomsmottagningen aktualisera via berörd myndighet eller
via projektet.
Remittenten har genomfört en grundläggande utredning, i syfte att bedöma
om det finns förutsättningar för vår typ av insats.
Deltagaren ska ej ha ett pågående missbruk. (Rutiner för att säkerställa
erbjudande om behandlingskontakter finns).
Målsättning
För deltagarna i projektet är målen:
* Alla deltagare i projektet ska efter avslutad projekttid ha en
myndighetsgemensam handlingsplan, med en myndighet som bär
huvudansvaret för individen när projektperioden upphör.
* Alla deltagare ska vid avslut ha rätt försörjningsbas utifrån hinder och
förutsättningar.
* Minst 75 % av deltagarna ska fullfölja deltagandet i projektet
* Minst 50 % av deltagarna ska efter projekttiden vara sysselsatta i arbete,
utbildning, arbetsmarknadsåtgärd eller annan åtgärd.
* Beroendet av försörjningsstöd hos deltagarna ska minska under
projekttiden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L), Omid Hassib (V), ersättarna Kajsa Svensson (M) och Nicolas
Westrup (SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för
en mycket givande och intressant information.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 100

Dnr 2018-000033 700

Målarbete - Socialnämnden
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ett förslag till socialnämndens mål 2019-2020 presenteras för ledamöterna.
Målen är framtagna utifrån minnesanteckningarna från förra sammanträdets
målarbete. Barn och personer med funktionsvariationer ska prioriteras och
att det inte ska var för många mål.
Strategiska
målområde

Nämndmål

Indikatorer

Målvärde
2018

Målvärde
2019

Fler jobb

Människor i behov av
försörjningsstöd ska få
hjälp och stöd för att
uppnå egen
försörjning,
barnfamiljer ska
prioriteras

Andelen barn i
befolkningen som
ingår i familjer
med ekonomiskt
bistånd

10 %

10 %

Andelen
sysselsatta vuxna i
hushåll med barn

75 %

80 %

En bra
socialtjänst

För personer med
psykisk ohälsa och
funktionsvariationer
ska individens behov
alltid stå i centrum
genom
självbestämmande och
egenmakten ska öka

Andelen personer
som svarar ja på
frågan ”Får du
själv bestämma
om saker som är
viktiga för dig?” i
nationell brukarundersökning.

En bra
socialtjänst

Barn och unga inom
familjehemsvården ska
vara placerade i
familjehem med god
kvalitet

Andel barn (0-18
år) som
omplaceras från
familjehem,
sammanbrott (inkl.
EKB)

5%

Andel familjehemsplacerade
barn som har en
enskild kontakt
med socialsekreterare minst
4 ggr/år (Inkl EKB)
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En bra
socialtjänst

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

Andelen ungdomar
(13-20 år) som ej är
återaktualiserade
ett år efter
avslutad utredning
eller insats (exkl
EKB)

75 %

85 %

Andel barn (0-12
år) som ej är
återaktualiserade
ett år efter
avslutad utredning
eller insats (inkl
EKB)

75 %

75 %

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), tjänstgörande ersättare
Sylvia Edvinsson (V), ersättarna Kajsa Svensson (M) och Nicolas Westrup
(SD).
Socialnämndens ledamöter har en diskussion om målen och anser att de är
kopplade till Agenda 2030. Ylva Särnmark (L) har inte samma uppfattning
som övriga i diskussionen.
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att målformulering och indikatorer kopplas till
Agenda 2030 och Luppenkäten.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående mål och indikationer för
socialnämnden och att de kopplas till Agenda 2030 och Luppenkäten.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 101

Dnr 2018-000034 040

Budget 2019, plan 2020-2021
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ett förslag till budget för 2019, plan för 2020-2021, väsentliga
verksamhetsförändringar, verksamhetsmått och nyckeltal redovisas för
ledamöterna.
Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar
Ökade kostnader inom de verksamheter som är berörda, placeringskostnader
och kostnader för ekonomiskt bistånd beror på volymökningar. Angående
placeringar enligt beslut om LSS är det få individer men kostnadsdrivande.
Socialnämnden äskade medel inför budget 2018/2019 då ärende ofta är känt
i ett tidigt skede. Kostnadsökningar som inte förutsågs inför budget
2018/2019 var placeringskostnader för vuxna. Antalet ärende har ökat.
Behov av skydd för sin person och därmed extern placering har påtagligt
ökat. Kostnaden för utbetalning av ekonomiskt bistånd bygger på analys av
historik och antaganden. Att få fram underlag från arbetsförmedling samt
enheten för arbetsmarknad och integration har varit svårt.
Antalet ensamkommande barn minskar successivt. I takt med minskningen
har antalet handläggare anpassats.
Verksamhetasmått och nyckeltal
Mått/nyckeltal

Bokslut
2017

Budget
2018
82
37
16
21
17

46 443

Budget
2019
82
34
15
19
19
5
14
48 889

Placeringsdygn missbruksvård*

3 650

4 000

4 000

4 000

Placeringsdygn institutionsvård, Exkl
EKB*
Placeringsdygn fam.hem exkl EKB*

5 475

6 000

6 000

6 000

14 235

19 700

19 700

00

Antal belagda platser i gruppboende
Antal personer med SFB-beslut
- i egen regi
- i assistansbolag
Antal personer med LSS beslut
- i egen regi
- i assistansbolag
Antal budgeterade timmar assistans LSS

*Avser inkl äskande
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Budget 2019 plan 2020-2021
Resultaträkning (befintlig ram/plan)
(tkr)
Intäkter
Personalkostnad
er
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Nettokostnad
Bef nettoram

Bokslut
2017
-121 726
183 642

Budget
2018
-104 510
189 488

Budget
2019
-105 738
189 950

Plan 2020

Plan 2021

-103 458
190 965

-103 274
190 980

193 793
416
31
256 156

182 613
429
34
268 054
268 054

183 025
439
33
267 709
267 709

181 670
436
30
269 643
269 643

181 462
425
28
269 621
269 621

Ökning i kostnader och minskning i intäkter består främst av minskade
kostnader för ensamkommande barn.
Äskande om utökad driftbudget (tkr)
tkr
1.
Köp av verksamhet funktionsstöd
2.
Familjehem Barn
3.
Institutionsvård Barn
4.
Placeringskostnader missbruk
5.
Placeringskostnader övriga vuxna
6.
1,0 Socialsekreterare Sesam
7.
Lokaler Rosengatan
8.
Ekonomiskt bistånd
9.
Ekonomiskt bistånd flykting
10.
Ekonomiskt bistånd flykting
11.
Ökade kostnader på grund av LOV
Summa driftäskanden

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

6 665
3 868
2 632
1 458
1 360
640
252
4 517
1 200
-1 200
?
21 392

6 665
3 900
3 321
1 722
1 360
640
259
4 517
1 200
-1 200
?
22 384

6 665
3 932
4 030
1 994
1 360
640
267
4 517
1 200
-1 200
?
23 405

1. Köp av verksamhet LSS volymökning med 3 nya ärenden till en beräknad
kostnad av totalt 6 650 tkr för 2019. Utbildningsförvaltningen har i två
ärenden fattat beslut för elever om skolgång i annan kommun, vilket innebär
att socialnämnden får kostnader för internatboendet. Samt en volymökning
med ett nytt ärende köp av plats enligt LSS från januari -19. Ovan generar ett
underskott med 6 650 tkr. Består av både intäkter och kostnader. Ekonomisk
kalkyl bifogas.
2. Kostnaden för familjehem förväntas öka pga en ökning av antalet
placeringsdygn från ca 14 300 dygn 2018 till ca 16 500 dygn 2019.
Ökningen är en följd av en ambition av att öka andelen barn som placeras i
familjehem av de barn som placeras. Ekonomisk kalkyl bifogas.
3. För 2018 är 15 årsplatser budgeterade. Utifrån det prognosticerade utfallet
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för 2018 behöver antalet årsplatser ökas till 16,5. En ökning av antalet barn i
behov av institutionsvård under kortare tid. Består av både intäkter och
kostnader. Ekonomisk kalkyl bifogas.
4. Det ökade behovet av institutionsvård för missbrukare under år 2017och
2018 förväntas kvarstå på ungefär samma nivå ca 4000 dygn under 2019.
Består av både intäkter och kostnader. Ekonomisk kalkyl bifogas.
5. Ökat behov av placering i skyddat boende i annan kommun pga
hedersproblematik i ärende rörande våld i nära relationer. Dessutom behov
av skyddat boende i annan kommun för andra brottsoffer. Behovet beräknas
till 550 dygn för våld i nära relationer och 200 dygn för andra brottsoffer.
Behovet påverkas kraftigt av möjligheten att hjälpa personer till en egen
bostad. Består av både intäkter och kostnader. Ekonomisk kalkyl bifogas.
6. Utökning av personal på Sesam pga kraftigt ökat antal ärende. Beslut om
tillfällig utökning under 2018 beslutat av KS au 180514. Finansiering
föreslås från kommunens balanskonto för flyktingmottagning.
7. Behov av utökade lokaler pga påpekande från Arbetsmiljöverket och
utökning av personal. Beslut om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader
under 2018 beslutades av Ks au 180611.
8. Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. I nuläget svårt att bedöma
behovet under 2019 eftersom det är oklart hur många nyanlända som
behöver försörjningsstöd efter avslutad etablering och hur många av dessa
som fick uppehållstillstånd 2015 eller tidigare. Likaså svårt att bedöma
effekter av utökad samverkan med arbetsmarknadsenheten. Den effekten
motverkas troligen av en vikande arbetsmarknad. Beräkningen bygger på en
likartad utveckling mellan 2018 och 2019 som mellan 2017 och 2018.
9-10. Kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända förväntas fortsätta
öka. Ökningen svårbedömd eftersom det är oklart hur många nyanlända som
behöver försörjningsstöd efter avslutad etablering och hur många anhöriga
som kommer till Ronneby. Likaså svårt att bedöma effekter av utökad
samverkan med arbetsmarknadsenheten. Den effekten motverkas troligen av
en vikande arbetsmarknad och långa handläggningstider för inskrivning i
den allmänna försäkringen. Beräkningen bygger på en likartad utveckling
mellan 2018 och 2019 som mellan 2017 och 2018. Finansiering sker idag
från Kommunens balanskonto för flyktingmottagning.
11.Det är f n svårt att överblicka resultatet av utredningen.
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Konsekvensbeskrivning
Av ovan äskanden utgör 20 500 tkr till den lagstyrda verksamheten.
Uteblivna medel till placeringskostnader samt ekonomiskt bistånd kan
innebära att lagstiftningen inte efterföljs.
Övrigt dvs förstärkning av personal samt lokalkostnader påverkar
arbetsbelastning och att arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande inte
efterföljs.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (L), Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), tjänstgörande ersättare
Monica Fredriksson (C), Sylvia Edvinsson (MP) och ersättare Nicolas
Westrup (SD),
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg under punkt 6 i äskandena: Antalet personer som söker hjälp av
Sesam har ökat dramatiskt under 2017. En ökning av antalet inkomna
ärenden på drygt 60 %.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2019, plan 20202021 samt äskande av medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 102

Dnr 2018-000031 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 2018
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Anna Lindén.
Sammanfattning
En förenklad månadsuppföljning redovisas för ledamöterna. Enhetscheferna
har rapporterat in om de haft några väsentliga förändringar i budgeten.
Prognosen jämfört med budget visar ett prognostiserat underskott om ca
7 900 tkr vilket är 300 tkr, bättre än förra månaden. Det har inte skett några
stora förändringar när det gäller placeringskostnaderna.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Martin
Moberg (S) och ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen
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 den ekonomiska uppföljningen till dagens
protokoll.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 103

Dnr 2018-000026 751

Individärende/sekretess
________________
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§ 104

Dnr 6199

Individärende/sekretess
________________
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§ 105

Dnr 2018-000025 759

Verksamhetsuppföljning, barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning barn och familjeenheten, utredningsenheten samt
ensamkommande barn.
Antalet anmälningar/ansökningar ligger något lägre än i april, 85 st och det
gäller 73 unika barn. Antalet inledda utredningen är 23 st varav tre är EKB.
Antalet utredningar mer än fyra månader är i dagsläget fyra stycken.
Eventuellt kan dessa öka något under semesterperioden, detta på grund av en
vakant tjänst. Familjehemsplaceringarna har ökat något och HVB
placeringarna sjunkit. Nya placeringar är två stycken och avslutade är sex
stycken
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Omid Hassib (V).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att verksamhetsuppföljningen 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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§ 106

Dnr 2017-000079 754

Redovisning - Försörjningsstöd "Glappet"
Socialsekreterarna Cecilia Carlberg och Zandra Berg föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 27 juni 2017 att införa återkrav i alla ärenden
som har retroaktiva inkomster att vänta. Alla hushåll skall bli behandlade
enligt likabehandlingsprincipen.
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att godkänna
socialförvaltningens förslag gällande nya rutiner/riktlinjer för återkrav.
Utfallet i form av ärendeantal, utbetalningar och intäkter från framställan och
återkrav skall redovisas till socialnämnden.
Försörjningsenheten arbetar utifrån två sätt att återkräva ekonomiskt bistånd.
Dels med återkrav enligt SoL 9 kap 2 § och dels med återsökning enligt 107
kap 5 § SFB, så kallad framställan. Återkrav enligt SoL 9 kap 2 § återkrävs
genom att två brev skickas med olika tidsintervaller till hushållet om
återbetalning, hörs ingen av, lämnar handläggare efter utredning förslag till
socialnämndens Arbetsutskott om ersättningstalan till förvaltningsrätten. Om
det visar efter utredning att betalningsförmåga helt eller delvis saknas,
lämnas eftergift. När det gäller framställan, görs den direkt till
Försäkringskassan av handläggare, och Försäkringskassan utbetalar direkt
till socialnämnden.
Redovisningen är mellan två tidsperioder, dels 201701 – 201708 samt
201709 – 201804.
Försörjningsenheten har under 2017 fått 302 etableringsärenden varav 94
ärenden aktualiserades mellan 1 juli - 31 december. Under 2018 mellan 1
januari -30 april, har det hittills kommit 74 etableringsärenden. De ärenden
som har ökat mest är anknytningsfamiljer till ensamkommande ungdomar,
vilka dels är placerade av socialnämnden i Ronneby kommun, och dels
placerade från andra kommunen.
Det som framkommer är att beslut om återkrav och framställan har öka
markant emellan 201709 - 201804 mot 201701- 201708.
Utbetalt belopp över hela perioden både i återkrav och framställan är
1 911 562 kr. Intäkterna är 397 141 kr, vilket innebär fordran på
1 514 421 kr.
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Att räkna fram hur mycket som faktiskt kommer att återbetalas är
svårbedömt. Det enda sättet att få fram detta är att följa upp det på
klientnivå. Tidsperioden mellan utbetalning och återbetalning kan vara upp
till 3 år. Dessutom är det inte alla som efter denna tid återbetalar något alls,
eftersom det inte finns några medel att återbetala med. Att bara jämföra
utbetalningar med inbetalningar stämmer därför inte. Vi måste ta hänsyn till
flera faktorer. Hur mycket av inbetalningarna vi får nu avser tidigare år? Hur
mycket av utbetalningarna kommer vi inte att få igen?
Period
201701-201708
201709-201804

Utbet. Etableringsärende
40 559 kr
432 841 kr

Period
201701-201708
201709-201804

Utbet. framställan
330 491 kr
1 107 612 kr

Inbet. Etableringsärende
10 936 kr
39 090 kr
Intäkter i framställan
92 295 kr
254 820 kr

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta notera redovisningen till protokollet.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Vansbro, som har ca 7 000
invånare, sedan de införde "förskott på förmån", gör en besparing på mellan
1,5-2 miljoner kronor/år på utbetalningar med återkrav, där det är möjligt.
Det finns inga andra bidrag i det svenska socialförsäkringssystemet som
utbetalas dubbelt för samma period ex a-kassa, sjukpenning eller
föräldrapenning.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Birgitta
Lagerlund (M), Nils Nilsson (S), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättarna
Monica Fredriksson (C), Sylvia Edvinsson (MP) och ersättare Nicolas
Westrup (SD).
Ajournering kl 16 30-16 40.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande
motivering: Att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram tydliga regler
och att tiden för handläggning kortas ner. Målet är att komma under tre
månader. Att nästa redovisning av ”Glappet” sker på augusti sammanträdet
2018 för april-juni och att på oktober sammanträdet 2018 för juli-september.
Malin Månsson (S) yrkar att en redovisning vad kostnaden för hantering av
återkrav, % av tjänst, sker på sammanträdet i augusti 2018.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande om
återremiss med föreslagna motiveringar mot att avgöras på dagens
sammanträde och finner att socialnämnden bifaller återremiss av ärendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motiveringar:
Att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram tydliga regler och att tiden
för handläggning kortas ner. Målet är att komma under tre månader.
Att nästa redovisning av ”Glappet” sker på augusti sammanträdet 2018 för
april-juni och att på oktober sammanträde 2018 för juli-september.
Att redovisa vad kostnaden för hantering av återkrav, % av tjänst, sker på
sammanträdet i augusti 2018
________________
Exp.
Ywonne Ödman, försörjningsenheten
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§ 107

Dnr 2017-000142 700

Uppföljning Intern kontrollplan 2018
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetschef Jörgen Nilsson och
MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell föredrar ärendet.
Sammanfattning
MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell - Enligt SOSFS
201 l:9 5 kap, ska Internkontroll av verksamheten ske för att säkra
verksamhetens kvalité. Internkontroll genomförd i mars-maj 2018 av
 Delegeringsförfarandet - görs uppföljningar av delegeringsbeslut
 Läkemedelshantering - hantering av signeringslistor och avräkning
narkotiska preparat.
 Basal hygien - följs författningen 2015: 10.
Kontrollen är gjord genom samtal och observation med omvårdnadspersonal
och sjuksköterskor samt kontroll av signeringslistor, avräkningslistor och
delegeringar. Resultatet redovisat i Stratsys.
Bedömning
Internkontroll läkemedelshantering och delegeringsförfarandet bedöms ej
som väsentlig avvikelse medan basal hygien bedöms vara en väsentlig
avvikelse.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Jörgen Nilsson –
Socialförvaltningen har väsentliga avvikelser gällande genomförandeplaner
för personer med beroendeproblematik som beviljats insats samt
genomförandeplan för ensamkommande barn som är placerade.
Åtgärdsplaner är eller håller på att upprättas med start- och slutdatum.
Förslag till beslut
Förslag att socialnämnden antar internkontroll rapporten till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (L), Omid Hassib (V), Magnus Stridh (SD), tjänstgörande ersättare
Kajsa Svensson (M), Monica Fredriksson (C) och ersättare Nicolas Westrup
(SD).
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Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att uppföljningen av den interna
kontrollen godkänns och noteras till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollen och notera den till dagens protokoll.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson
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§ 108

Dnr 2018-000085 701

Försäljning av bostadsrätt - Ågårdsgatan 7 B, Ronneby
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby kommun, köpte bostadsrätten om 1 rok, Ågårdsgatan 7 B av en
stiftelse som är nedlagd. Köpet ägde rum 2000-11-28. Lägenheten har under
åren använts och brukats till olika ändamål.
Bedömning
Förändringar har skett och socialförvaltningens bedömning är att lägenheten
kan försäljas snarast.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att snarast lämna
bostadsrätten Påfågeln 12,13 till försäljning.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Nils Nilsson (S), Magnus Stridh (SD), Omid Hassib (V),
tjänstgörande ersättarna Kajsa Svensson (M), Sylvia Edvinsson (MP) och
ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Nils Nilsson (S)
att ärendet ska återemitteras med följande motivering: Socialförvaltningen
har tydligt indikerat under 2017 och 2018 att lägenheter behövs. Nu är
beslutsförslaget att försälja bostadsrätten på Ågårdsgatan 7 B, Ronneby.
Till nästa sammanträde yrkas om en tydlig rapportering varför lägenheten ej
behövs.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på återremiss, med
föreslagen motivering, mot att avgöras på dagens sammanträde och finner att
socialnämnden bifaller att ärendet återremitteras.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att återemittera ärendet med följande motivering:
Socialförvaltningen har tydligt indikerat under 2017 och 2018 att lägenheter
behövs. Nu är beslutsförslaget att försälja bostadsrätten på Ågårdsgatan 7 B,
Ronneby.
Att till sammanträdet i augusti 2018 presentera en tydlig rapportering om
varför lägenheten ej behövs.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 109

Dnr 2018-000057 101

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Förändringar i kommunallagen 2015 anger att kommunfullmäktige för varje
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter
som utförs av privata utförare. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och
kontroll inom sitt ansvarsområde.
Generellt syftar uppföljningen till att:


säkra leverans enligt avtal



möjliggöra kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser



ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete



ge allmänheten möjlighet till insyn.

Bedömning
Kommunallagen är tydlig och ska efterföljas. Mål och riktlinjer, beslutade av
kommunfullmäktige, ska följa mandatperioden. I förslag till program finns
angivet att nämnderna ska sammanställa en årlig plan senast i januari.
Rapportering och uppföljning av resultatet ska ske senast i februari året
därpå. Lämpligt är att tillföra kontrollen i planen för internkontroll som en
stående kontroll. För socialnämnden innebär det att planen för internkontroll
beslutas i december för kommande år. Att resultat/uppföljning rapporteras i
november kommande år. Att införa det som en stående kontroll i planen för
internkontroll.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att överlämna ovanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson
(M).
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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 kommunstyrelsen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 110

Dnr 2018-000014 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
En Lex Sarah rapport och utredning från funktionsstöd.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO – Meddelande gällande insatser vid
socialtjänsten i Ronneby.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO – Meddelande om orosanmälan
gällande barn.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Omid Hassib (V).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 111

Dnr 2018-000008 009

Information och rapporter Cura Individutveckling,
Familjerätten och Finsam
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade
under mötet.
Cura Individutveckling – Kallelse till sammanträde 2018-06-15.
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) lämnar följande information:
Det har varit ett extra sammanträde med Familjerätten gällande adoption.
Cura Individutveckling har anställt en ny förbundschef. De har tagit fram en
handlingsplan för 2019 för att minimera kommande underskott. Att Cura
Boda och Cura Park eventuellt kommer att slås ihop till ett HVB-hem. Det
bor ca 10 ungdomar på HVB-hem de andra bor i dag i stödboende. En
neddragning av medel för fritidsaktiviteter för ungdomarna diskuteras och
snittet ligger i fas med andra kommuner. En uppstart för ett eventuellt nytt
hem som skulle vara ett mellanting av HVB/SiS pågår. Jourverksamhet i
Cura Individutveckling regi diskuteras En utvärdering av familjerätten ska
genomföras i höst.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson (M)
och ersättare Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att information noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 112

Dnr 2018-000005 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende 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.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2018-000003 009

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärande mm cirkulerade under mötet.
Kommunstyrelsen § 159/2018 – Tertialrapport 2018-04-30.
Kommunstyrelsen § 193/2018 – Länsövergripande samverkansavtal i
Blekinge.
Kommunstyrelsen § 1094/2018 – Informationsärende socialnämnden –
Ekonomisk uppföljning – Budget i balans 2018.
Utbildningsnämnden § 82/2018 – Projekt Slättagårdsskolan – Fortsatt
finansiering 2018.
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.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 2018-000007 009

Övriga frågor/ ärende
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande information:
En blomma har skickats till Anna-Mi Tamsel (KD).
Att när det gäller sekretesshandlingar så kommer de fortsättningsvis att delas
ut på socialnämndens sammanträde. Handlingar inför arbetsutskottet
avhämtas hos nämndsekreteraren.
När utredningen gällande handlingar på plattor/paddor är klar så kommer
socialnämnden eventuellt köpa till en modul för sekretesshandlingar.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Martin
Moberg (S), Magnus Stridh (SD), tjänstgörande ersättare Kajsa Svensson
(M) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att övriga frågor/ärenden notera till
dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avslutning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar ledamöter och tjänstemän för ett gott
samarbete och önskar alla en skön och härlig sommar.
Nicolas Westrup (SD), övriga ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden
detsamma.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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