
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-29 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 13 00 – 18 30  ajournering kl 14 20-14 40, § 15 16 40 – 16 50, § 21 17 45 – 17 55 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2019-02-04 kl 16 00. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 4 - 29 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg (M) 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-05   

Datum då anslaget tas ned 2019-02-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 
Ann Hermansson 

 



 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(42) 
2019-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Anna Carlbrant (-), 1:e vice ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Ylva Särnmark (L) 
Thomas Svensson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Nils Nilsson (S) 
Mia Persson (MP) §§ 4-18 
Nicolas Westrup (SD) 
Peter Jansson (SD) 
Casper Andersson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Charlotte Svanberg (C) §§ 4-18 

Åsa Evaldsson (M) §§ 19-29 
Martin Moberg (S) §§ 19-29 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Jennie Risberg (M) §§ 4-4, delvis § 15 
Ingrid Carlsson (M) §§ 4-18 

Åsa Evaldsson (M) §§ 4-18 
Bridget Anne Afor (KD) 
Pia Zickbauer Svabre (S) §§ 4-18 
Magnus Björk (S) §§ 4-14, delvis §15 
Martin Moberg (S) §§ 4-18 
Yvonne Olsson (SD) §§ 4-18 
Christian Ivarsson (SD) §§ 4-18 
 

Tjänstemän Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Verksamhetschef Göran Fridh, §§ 4-20 

Verksamhetschef Jörgen Nilsson, §§ 4-14 
Enhetschef Åsa Siebert, §§ 9-12 
Enhetschef Else-Mari Emilsson, §§ 13-14 
Enhetschef Ywonne Ödman, §§ 15-20 
Ekonom Anna Lindén §§ 4-5 
Nämndsekreterare Ann Hermansson 

  

 



 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(42) 
2019-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 4 Dnr 2019-000001 006 5 
Val av justerare och tid för justering .................................................................... 5 

§ 5 Dnr 2019-000003 041 6 
Bokslut 2018 ....................................................................................................... 6 

§ 6 Dnr 2019-000004 709 8 
Socialnämndens måluppföljning .......................................................................... 8 

§ 7 Dnr 7570 9 
Tidplan för budgetarbetet 2019 ........................................................................... 9 

§ 8 Dnr 2019-000013 049 10 
Attestantlista socialnämnden/förvaltningen ....................................................... 10 

§ 9 Dnr 2019-000019 751 11 
Individärende .................................................................................................... 11 

§ 10 Dnr 2019-000019 751 12 
Individärende .................................................................................................... 12 

§ 11 Dnr 2019-000019 751 13 
Individärende .................................................................................................... 13 

§ 12 Dnr 2019-000019 751 14 
Individärende .................................................................................................... 14 

§ 13 Dnr 2019-000019 751 15 
Individärende .................................................................................................... 15 

§ 14 Dnr 2018-000025 759 16 
Verksamhetsuppföljning, barn och familj, utredningsenheten barn och 
ensamkommande barn ..................................................................................... 16 

§ 15 Dnr 2018-000141 750 17 
Återremiss - Riktlinjer och delegation för beslut om tillfälligt boende ................. 17 

§ 16 Dnr 2018-000162 007 21 
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens arbete avseende 
barn och ungdomar i riskzon för missbruk och beroende. ................................. 21 

§ 17 Dnr 2019-000021 042 23 
Försörjningsenheten - uppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd .............................................................................................................. 23 

§ 18 Dnr 2017-000079 754 25 
Försörjningsstöd "Glappet" ................................................................................ 25 

§ 19 Dnr 2019-000022 754 27 
Nya riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad ......................................... 27 

§ 20 Dnr 2019-000023 754 29 
Höjning av internetkoppling från 0,45 % till 0,55 % av prisbasbeloppet ............. 29 

§ 21 Dnr 2018-000156 101 31 
Begäran om remissyttrande - Utredning gällande förutsättningarna för 
att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun ...................................................... 31 

§ 22 Dnr 2019-000016 700 34 
Kontaktpolitiker 2019......................................................................................... 34 



 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(42) 
2019-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2019-000020 103 35 
Val av ordförande och ledamöter till Kommunala Rådet för 
Funktionshinder ................................................................................................ 35 

§ 24 Dnr 2019-000007 700 36 
Aktuellt i verksamheten ..................................................................................... 36 

§ 25 Dnr 2019-000008 701 37 
Information Cura Individutveckling, familjerätten och Finsam ............................ 37 

§ 26 Dnr 2019-000009 002 38 
Delegationsärende ............................................................................................ 38 

§ 27 Dnr 2019-000010 709 39 
Delgivningsärende mm ..................................................................................... 39 

§ 28 Dnr 2019-000011 709 40 
Kurser & Konferenser........................................................................................ 40 

§ 29 Dnr 2019-000012 709 41 
Övriga frågor/ärenden ....................................................................................... 41 

 



 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(42) 
2019-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) föreslås jämte ordförande Therese Åberg (M) att justera 

dagens protokoll, måndagen den 4 februari kl 16 00.   

Ordförande Therese Åberg (M) meddelar att det kommit ett extra ärende till 

sammanträdet, ett yttrande till Kammarrätten.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Malin Månsson (S) utses att justera 

dagens protokoll, samt att ärendet gällande yttrande till Kammarrätten 

behandlas på dagens sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Malin Månsson (S) att justera dagens 

protokoll, måndagen den 4 februari kl 16 00, samt att behandla extra ärendet 

på dagen sammanträde. 

________________ 
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§ 5 Dnr 2019-000003 041 

Bokslut 2018 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh och 

Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämndens resultat för 2018 visar ett underskott med 10 824 tkr. 

 

Avvikelser 

Intäkter högre än budgeterat, exkl vht 600 och 601. Intäkt från 

Migrationsverket, personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader, 

riktade statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnavården, 

projektmedel inom psykisk hälsa mm. 

 

Personalkostnader, inkl konsultkostnader, exkl 600, 601 och arvode till 

uppdragstagare visar ett överskott med 3 080 tkr.  

 

Nettokostnaden för placeringskostnader barn och vuxna exkl. EKB, inom 

IFO visar ett underskott med 11 547 tkr, netto. Ökade placeringskostnader 

för vuxna med beroendeproblematik samt övriga vuxna (våld i nära relation, 

brottsoffer). Ökad kostnad för barn placerade i familjehem. 
. 

Ekonomiskt bistånd, underskott med 4 907 tkr netto, exkl flyktinghushåll.  
 

Köp verksamhet, funktionsstöd visar ett underskott med 2 958 tkr netto. 
 

Övriga kostnader, underskott med 536 tkr.  

 

Individ-och familjeomsorg 

 

Barnavård 

Antalet orosanmälningar (i snitt 102 st/månad) gällande barn som far illa 

eller riskerar fara illa ökar fortfarande. Antalet barn med behov av placering 

i familjehem eller på institution har ökat i jämförelse med 2017. Däremot har 

antalet placeringsdygn minskat. Ett medvetet arbete med kvalificerad 

öppenvård och lösningar på hemmaplan påverkar resultatet. 
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Beroendevård 

Antalet personer med behov av placering på behandlingshem har minskat 

något i jämförelse med 2017. Däremot var ett antal personer i behov av 

placeringar med högre dygnskostnad vilket påverkat det ekonomiska 

resultatet negativt.  
 

Övriga vuxna 

Behovet av skydd för vuxna personer utsatta för våld i nära relation samt 

brottsoffer har ökat väsentligt. Behov av externa placeringar pga skyddsskäl. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat i förhållande till 2017 års bokslut 

med ca 2 000 tkr. En stor grupp är hushåll som avslutat sin etablering och 

deltar i en arbetsmarknadsåtgärd med för låg ersättning, vilket innebär att de 

är i behov av kompletterande försörjningsstöd. Antalet personer med behov 

av långvarigt försörjningsstöd har ökat. Flertalet är i arbetsmarknadsåtgärd 

men i behov av kompletterande försörjningsstöd pga för låg ersättning. 

Dessvärre är andelen barn som lever i hushåll med behov av försörjningsstöd 

alltjämt för högt.       

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Mia Persson (MP), Malin 

Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup 

(SD), Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S) 

och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att bokslut för 2018 godkännes.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat bokslut, boksluts-

kommentarer och verksamhetsmått för år 2018. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 6 Dnr 2019-000004 709 

Socialnämndens måluppföljning 

 

Verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna. 

Socialnämndens måluppfyllelse är relativt god trots höga målvärden.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Mia 

Persson (MP), Malin Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Thomas Svensson 

(S), Anna-Karin Wallgren (S), ersättarna Pia Zickbauer Svabre (S), Peter 

Jansson (SD) och Magnus Björk (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att måluppfyllelsen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen av socialnämndens 

måluppfyllelse till dagens protokoll samt översända densamma till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 7570  

Tidplan för budgetarbetet 2019 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En tidplan för ekonomiarbetet presenteras för ledamöterna.   

Det är en post som utgår i planen, ekonomisk uppföljning i februari 2019.     

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget, med ovan 

redovisad revidering.    

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad tidplan för ekonomiarbetet 

med revideringen att ekonomisk uppföljning februari stryks. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2019-000013 049 

Attestantlista socialnämnden/förvaltningen 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till ny attestantlista redovisas för ledamöterna. 

Socialnämnden har tidigare tagit beslut om att förvaltningschefen inom 

socialförvaltningen har delegation på att utse attestanter samt ersättare för 

dessa, för att underlätta i samband med nyanställning, personalomflyttning 

och ev ändring i attestlistan.  

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 fastställa beslutsattestanter enligt lista för 

socialnämnden/förvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 9 Dnr 2019-000019 751 

Individärende/Sekretess 

________________ 
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§ 10 Dnr 2019-000019 751  

Individärende/Sekretess 

________________ 
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§ 11 Dnr 2019-000019 751  

Individärende/Sekretess 

________________ 
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§ 12 Dnr 2019-000019 751  

Individärende/Sekretess 

________________ 
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§ 13 Dnr 2019-000019 751  

Individärende/Sekretess 

________________ 
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§ 14 Dnr 2018-000025 759 

Verksamhetsuppföljning, barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten 

barn och ensamkommande barn. 

 

Arbetsutskottet beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Anna 

Carlbrant (-), Mia Persson (MP) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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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§ 15 Dnr 2018-000141 750 

Återremiss - Riktlinjer och delegation för beslut om 
tillfälligt boende 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Socialnämnden återremitterade vid sammanträde 2018-10-23 ärendet med ett 

uppdrag att redovisa grannkommunernas avgifter och redovisning av 

förutsättningar för att ta ut avgifter. 
 

Grannkommunerna 

Socialförvaltningen har undersökt vilka avgifter grannkommunerna tar ut för 

tillfällig boenden. Övriga avgifter i samband med socialtjänstverksamhet har 

inte undersökts. 
 

Karlskrona, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Tidigare tagit ut 

hyra/avgift för boende på Rosenbom, stödboende. Upphört med det pga 

oklarheter om besittningsrätt, hyreslag gäller mm. 
 

Karlshamn, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Boende i 

”lågtröskelboende” betalar hyra.  
 

Sölvesborg, avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Inga övriga 

avgifter 
 

Olofström, avgift med 80 kr per dag för HVB placering, hyra i 

andrahandsboende ingen avgift i akutlägenhet. 
 

Förhållanden och innehåll i de tillfälliga boenden varierar mellan 

kommunerna. Generellt kan sägas att vid boende i andra hand betalas ofta 

hyra. Vid mera tillfälliga lösningar, akutlägenhet, Rosenbom tas ingen 

avgift. 
 

I Ronneby tas i nuläget avgift med 80 kr per dag för HVB placering. Inga 

avgifter för boende i övergångslägenhet.  
 

Förutsättningar 

Socialnämndens möjlighet att ta ut avgift regleras i socialtjänstlagen 8 kap § 

1. Insatser av behandlingskaraktär är alltid avgiftsfria däremot ger den 

socialnämnden möjlighet att ta ut en avgift av f n 80 kr per dag för mat o logi 

vid boende på HVB eller familjehem.  
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Det finns även en möjlighet för socialnämnden att ta ut skälig ersättning för 

andra stöd och hjälp insatser. Avgiften får inte överstiga kommunens 

kostnader för insatsen. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.  
 

Förvaltningens förslag är att en avgift motsvarande HVB-avgiften på 80 kr 

per dag ska tas ut för de tillfälliga boenden som inte omfattas av hyreslagens 

regler. En sådan avgift tas ut med stöd av bestämmelsen i SoL 8 kap § 1 att 

kommunen får ta ut skälig avgift för andra stöd och hjälp insatser som inte är 

av behandlingskaraktär 
 

Tidsbegränsning av insatser 

Förvaltningen anser att de tidsgränser på 12 månader och 2 år som finns i 

förslaget till riktlinjer är väl avvägda i förhållande till möjligheten att skaffa 

en permanent bostad och behovet av rörlighet i de tillfälliga boendena. Vid 

kortare tidsgränser ökar risken för att personer tvingas lämna boende i en av 

socialförvaltningens lägenheter till akut hemlöshet.       

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förslag till riktlinjer och delegation enligt 

tidigare tjänsteskrivelse.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Anna 

Carlbrant (-), Nils Nilsson (S) Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), 

Mia Persson (MP), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), ersättarna 

Åsa Evaldsson (M) och Magnus Björk (S). 

Ajournering kl 16 40 – 16 50. 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Anna-Karin Wallgren (S), 

Thomas Svensson (S), Nils Nilsson (S) och Mia Persson (MP) bifall till 

tjänsteförslaget.  

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) och Nicolas Westrup (SD) om en avgift om 100 kr per dag 

för en övergångslägenhet och att detta förslag skickas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Att tidsgränsen i riktlinjerna halveras, 12 månader halveras till 6 månader 

och 24 månader halveras till 12 månader  

Ordförande Therese Åberg (M) tilläggsyrkar följande: Att alla som är i 

behov av bostad och som söker det via socialförvaltningen informeras om 

hur man söker bostad. Detta ska dokumenteras och verifieras så att den 

bostadssökande har bekräftat att de förstått informationen.    
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller ordförande Therese Åbergs (M) m fl 

yrkanden.   

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för ordförande Therese Åbergs (M) m fl yrkanden.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster, 

således bifalles ordförande Therese Åbergs (M) m fl yrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 
Therese Åberg (M)  X 
Anna Carlbrant (-)  X 
Malin Månsson (S) X  
Birgitta Lagerlund (M)  X 
Ylva Särnmark (L)  X 
Thomas Svensson (S) X  
Anna-Karin Wallgren (S) X  
Nils Nilsson (S) X  
Mia Persson (MP) X  
Nicolas Westrup (SD)  X 
Caper Andersson (SD)  X 
Peter Jansson (SD)  X 
Charlotte Svanberg (C) tj. ers.  X 

Summa: 5 8 

      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att en avgift införs om 100 kr per dag för 

en övergångslägenhet och att detta förslag skickas till kommunfullmäktige 

för beslut. 

Att tidsgränsen i riktlinjerna halveras, 12 månader halveras till 6 månader 

och 24 månader halveras till 12 månader.  
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Att alla som är i behov av bostad och som söker det via socialförvaltningen 

informeras om hur man söker bostad. Detta ska dokumenteras och verifieras 

så att den bostadssökande har bekräftat att de förstått informationen. 

Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna och miljöpartiets ledamot reserverar sig 

till förmån för Malin Månssons (S) m fl yrkande. 

Protokollsanteckning 
Malin Månsson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi yrkade bifall till tjänsteförslaget på följande grunder; 

Idag tas en avgift på 80:- /dag ut vid HVB-placering i länets samtliga 

kommuner, och enligt SoL 8 kap paragraf 1 skall denna avgift vara skälig. 

Det finns redan idag de som har svårt med denna kostnad, varför vi anser att 

100:-/dygn är en för hög avgift när vi nu även inför avgift för tillfälliga 

boenden, avgiften får heller inte överstiga kommunens kostnad för insatsen. 

Angående rekommenderad tidsgräns på 12 mån resp. 2 år, behövs denna för 

att vi inte ska behöva tvinga ut någon i hemlöshet, att halvera tiden rimmar 

dåligt med det övergripande målet om en bra socialtjänst. Vi har även en 

svår bostadssituation med en kötid på ca 1 år för att få en möjlighet till en 

egen bostad. Det regelverk vi har gällande varje individs ansvar till egen 

försörjning och anskaffande av bostad är fullt tillräcklig för att förvaltningen 

ska kunna hantera varje biståndsbeslut utifrån tjänsteförslagets 

rekommenderade tidsbegränsningar. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 16 Dnr 2018-000162 007 

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens 
arbete avseende barn och ungdomar i riskzon för 
missbruk och beroende. 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunrevisionen har gett E &Y i uppdrag att granska socialnämndens 

arbete avseende missbruk md särskilt fokus på barn och ungdomar. E &Y 

har genomfört en granskning och lämnat en rapport till Kommunrevisionen. 

Socialnämnden ska senast 28/2 lämna ett svar till kommunrevisionen. 

 

Granskningen 

E &Y menar i rapporten att Socialnämnden i allt väsentligt styr och följer 

upp arbetet riktat till unga i riskzonen på ett ändamålsenligt sätt. De menar 

att nämnden kan stärka sin uppföljning med hänvisning till analys och 

utvärdering av uppföljningen kopplad till målgruppen. 

 

Utifrån granskningen rekommenderar E &Y socialnämnden att: 

- Tydliggöra mål och strategier samt former för uppföljning av den 

interna samverkan kring målgruppen 

- Tillse en ändamålsenlig analys och utvärdering av uppföljningen 

kopplad till målgruppen 

 

Socialnämndens svar 

Enligt rapporten finns det en ändamålsenlig styrning via mål och riktlinjer. I 

rapporten tas upp att ingen egenkontroll genomförts avseende målgruppen. 

Förvaltningen genomför ett antal egenkontroller men de är i huvudsak 

kopplade till organisation eller insatser inte till målgrupper. Vidare anser 

revisionen att begreppet ”Arbetsledning” i delegationsordningen behöver 

förtydligas. Det är förvaltningens mening att det inte är otydligt i 

organisationen vad som menas med arbetsledning. Anledning till att 

begreppet arbetsledning används istället för ett antal 

befattningsbeteckningar, titlar är att minska behovet av redaktionella 

förändringar i delegationsordningen vid organisationsförändringar mm.   

 

Socialnämnden bedriver enligt rapporten ett aktivt förebyggande arbete och 

en aktiv fältverksamhet. E &Y anser vidare att det finns tydliga rutiner kring 

samverkan men att det saknas mål och strategier för den interna samverkan 

kopplat till barn och ungdomar i riskzonen för missbruk och beroende. En 
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möjlighet för nämnden att öka sin styrning är att samverkansorganen 

rapporterar till och får uppdrag från sin respektive nämnd.  
 

Enligt rapporten saknas en analys av de uppföljningar som görs. En sådan 

analys kan med fördel kopplas till den årliga kvalitetsberättelse som 

förvaltningen upprättar. 
 

Åtgärder 

Utifrån rapportens bedömning och rekommendationer föreslår jag att: 

- Att definiera samt sammanställa de befintliga interna 

samverkansorganen 
 

- Att de befintliga interna samverkansorganen rapporterar sitt arbete 

till socialnämnden och att nämnden ges möjlighet att ge 

samverkansorganen uppdrag. 
 

- En analys och utvärdering av insatser för olika målgrupper kopplas 

till kvalitetsberättelsen.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta ställa sig bakom yttrandet samt överlämna 

det till kommunens revisorer.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Anna 

Carlbrant (-), Nicolas Westrup (SD) och Birgitta Lagerlund (M),  

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar med instämmande av Malin Månsson (S), 

Anna Carlbrant (-) och Nicolas Westrup (SD) bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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 kommunens revisorer. 

________________ 

Exp. 
De förtroendevalda Revisorerna 
Kommunstyrelsen FK 
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§ 17 Dnr 2019-000021 042 

Försörjningsenheten - uppföljning försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) har gett socialförvaltningen i uppdrag att 

varje månad ta med en punkt på föredragningslistan – försörjningsenheten – 

uppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. En avvägning om vilka 

uppgifter som ska vara med, vilken arbetsinsats det är att ta fram uppgifterna 

ska tas med i uppdraget. 

Ett förslag presenteras och redovisas för ledamöterna. I förslaget föreslås 

följande ändring: Varaktig insats byts ut till - Genomsnittlig bidragstid de 

sista tolv månaderna.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson 

(MP), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att varaktig insats ska stå kvar.  

Malin Månsson (s) yrkar att effekterna av E-ansökan ska redovisas. 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll samt att i kommande redovisning gå ner på en mera detaljerad 

nivå.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till dagens protokoll. 
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Att i kommande redovisning gå ner på en mera detaljerad nivå. 

 

Att effekterna av införande av E-ansökan ska redovisas på ett senare 

sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen Göran Fridh 
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§ 18 Dnr 2017-000079 754 

Försörjningsstöd "Glappet" 

 

Verksamhetschef Göran Fridh och enhetschef Ywonne Ödman föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade 2018-10-23 att en redovisning ska genomförs i 

januari 2019 för månaderna oktober, november och december 2018, samt att 

även redovisa vad som totalt har inbetalats/utbetalats i ”Glappet ärenden” 

under 2018. 

 

Redovisningen visar att det totalt under 2018 inbetalats ca 700 tkr varav 

merparten ca 590 tkr är inbetalda av försäkringskassan efter en framställan 

från Socialförvaltningen.  

 

Under året har 142 hushåll fått försörjningsstöd mot återkrav med 

sammanlagt ca 925 tkr. Under året har 26 hushåll betalt in ca 120 tkr. Under 

samma tid har 89 hushåll beviljats eftergift på återbetalningen med ca 425 

tkr. Eftergift beviljas när hushållen vid tidpunkten för utbetalning av 

retroaktiv ersättning inte har möjlighet att återbetala oftast för att de 

fortfarande är beroende av försörjningsstöd. Att fatta beslut mot återkrav, 

undersöka återbetalningsförmågan vid utbetalning av retroaktiv ersättning, 

fatta beslut om eftergift, följa upp om återbetalningen genomförts och att via 

socialnämnden och Förvaltningsrätt begära att återkravet betalas in är 

sammantaget en stor arbetsuppgift.  

 

I det ansträngda personalläge som försörjningsenheten befinner sig i vore det 

önskvärt att arbetet med återkrav kunde minskas genom att återgå till 

tidigare rutiner avseende återkrav. Tidigare beviljades försörjningsstöd som 

förskott på förmån endast i de fall då hushållet bedömdes vara  

självförsörjande 6 månader eller mer framåt. En minskning av arbetet med 

återkrav är särskilt angeläget i nuläget då E-ansökan införs i februari. 

Införandet av E-ansökan innebär under en införandeperiod en stor 

arbetsbelastning. På längre sikt innebär införandet av E-ansökan att resurser 

överförs från beslutsfattande, handläggning till aktivt arbete med 

egenförsörjning. En stor återkravshantering försvårar en sådan överföring.        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 

nya riktlinjer för återkravshantering.      
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Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (-), 

Anna-Karin Wallgren (S) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll samt med tillägget: Att socialförvaltningen får i uppdrag att 

redovisa nya riktlinjer för återkravshantering och en ekonomisk redovisning 

från Växjö, Vansbro och Sundbybergs kommuner gällande det ekonomiska 

utfallet på återkrav.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Att ge socialförvaltningen i uppdrag att redovisa nya riktlinjer för återkravs- 

hantering och en ekonomisk redovisning från Växjö, Vansbro och 

Sundbybergs kommuner gällande det ekonomiska utfallet på återkrav.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 19 Dnr 2019-000022 754 

Nya riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad 

 

Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Nästan varje år höjs hyrorna hos det kommunala bostadsbolaget likväl som 

hos de privata hyresvärdarna. Socialnämnden har beslutat att 

socialförvaltningen årligen, snarast efter avslutad hyresförhandling 

presenterar ett förslag på högsta godtagbara boendekostnad. Den sista 

höjningen av högsta godtagbara boendekostnad beslutades av socialnämnden 

2018-03-27. För år 2019 och from februari månad är hyreshöjningen 1,75 % 

vid kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus. 

 

Nuvarande riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad 2018 

Ungdomar under 25 år utan barn 3 600 kr 

Enrumslägenhet 4 000 kr 

Tvårumslägenhet 5 300 kr 

Trerumslägenhet 6 200 kr 

Fyrarumslägenhet 7 500 kr 

Fem rum eller fler 8 600 kr 

 

Förslag till nya riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnad 2019 

med höjning 1.75 %. 

Ungdomar under 25 år utan barn 3 700 kr 

Enrumslägenhet 4 100 kr 

Tvårumslägenhet 5 400 kr 

Trerumslägenhet 6 300kr 

Fyrarumslägenhet 7 600 kr 

Fem rum eller fler 8 800 kr 

 

Kostnadsberäkning  
Det finns ca 25-30 hushåll på Försörjningsenheten med en boendekostnad 

som överstiger de idag gällande riktlinjer. Av dessa 25-30 hushåll finns 15 

hushåll i biståndsgruppen och övriga i mottagningsgruppen som beviljar den 

faktiska hyran under 4 månader (rådrum). Det är ettor till femrumslägenheter 

där ökningen uppstår.  

 

Vid beräkning med 20 lägenheter som är 1: or 2:or och 3:or och 4:or samt 10 

lägenheter/hyrda hus, vilka är 5:or eller flera och tillsammans blir 
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kostnadsökningen med det nya förslaget ca 48 000 tkr per år. Vad kostnaden 

blir på lång sikt och med hyreshöjning 1.75 % i alla ärenden svårt att 

bedöma.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag avseende 

boendekostnad 2019 och att beslut gäller omgående.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas 

Westrup (SD och tjänstgörande ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) 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 socialförvaltningens förslag avseende 

boendekostnad för 2019 och att förslaget gäller omgående. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen, Ywonne Ödman 
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§ 20 Dnr 2019-000023 754 

Höjning av internetkoppling från 0,45 % till 0,55 % av 
prisbasbeloppet 

 

Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt socialnämndens riktlinjer p 5.6. Bistånd kan utgå till skäliga kostnader 

avseende internetuppkoppling. Den vägledande nivån är 0,45 % av ett 

prisbasbelopp per månad och är fastställt 2016 av socialnämnden.  År 2019 

är prisbasbeloppet 46 500 kr. 

 

Under en länge tid har handläggare på Försörjningsenheten uppmärksammat 

att kostnader för internetuppkoppling har ökat. Idag fattas nästan alltid ett del 

avslagsbeslut för varje ansökan gällande internetuppkopplingskostnader. 

 

Nya vägledande domar 

Dom från Kammarrätten, målnummer 2018-1354  bedöms, 300 kr som 

skälig kostnad. 

Dom från Kammarrätten, målnummer 2017-3081 bedöms, 408 kr som över 

skälig kostnad för en ungdom som går i skolan. 

 

Nuvarande riktlinjer för skälig kostnad för internetuppkoppling är 0,45 % av 

prisbasbeloppet för 2019 blir skälig kostnad 209 kr i månaden. Det 

framkommer att det endast det finns två bolag (bredbandsvalet) som kan blir 

aktuella enligt 2018 prisuppgifter, och som säker kommer att höja under 

2019. Handläggarna gör idag avslagsbeslut i nästan alla ansökningar om 

internetkostnad allt från 5 kr till 300 kr.  

 

Att höja till 0, 55 % för skälig kostnad blir internetuppkopplingen 260 kr 

(upphöjt till närmaste 10 tal).  Det innebär en kostnadsökning med 51 kr per 

hushåll vilket är en mindre kostnad då genomsnittskostnaden för en familj är 

ca 6 700 kr. Men det är svårt att bedöma kostnaden eftersom alla hushåll inte 

har kostnaden, några hushåll har högre kostnad, några hushåll en mindre 

kostnad och ibland får hushållen avslag. 

 

Andra kommuner i Blekinge 

Arbete och välfärdsnämnden Karlshamns kommun har 0.50 % av prisbas-

beloppet 2018. 
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Arbetsmarknadsförvaltningen Karlskrona kommun kommer föreslå en 

höjning mellan 250 kr - 300 kr.       

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag att höja den 

vägledande nivån till 0.55 % av prisbasbeloppet för skälig kostnad till 

internetuppkopplingen och att beslutet gäller omgående.      

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 socialförvaltningens förslag att höja 

den vägledande nivån till 0.55 % av prisbasbeloppet för skälig kostnad till 

internetuppkopplingen och att beslutet gäller omgående.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen, Ywonne Ödman 
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§ 21 Dnr 2018-000156 101 

Begäran om remissyttrande - Utredning gällande 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i Ronneby 
kommun 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt en begäran om remissyttrande 

på förslag om att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun. Remissvaret ska 

vara inne senast januari månad 2019.  

Utmaningsrätten syftar till att pröva verksamheter som bedrivs av 

kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den som vill driva 

verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala 

verksamheten. 

Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om upphandling ska 

genomföras.  

Yttrande 

Socialnämnden har i princip inget att invända mot införande av 

utmaningsrätt. 

Om man beslutar att införa utmaningsrätten är det av största vikt att 

regelverk och organisatoriska förutsättningar är utredda.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (-), Anna-Karin 

Wallgren (S), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark 

(L), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande ersättarna 

Åsa Evaldsson (M) och Martin Moberg (M). 

Ajournering kl 17 45 -17 55. 

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar med instämmande av Malin Månsson (S), 

Nils Nilsson (S), Thomas Svensson (S) och Martin Moberg (S) bifall till 
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först meningen i tjänsteförslaget och avslag på mening två, med följande 

tilläggsyrkande: Med det rådande budgetläget i kommunen, är det ej ett bra 

tillfälle att lägga på personal i verksamheterna, att ytterligare genomlysa och 

analysera verksamheterna på det sätt som utmaningsrätten kräver. 

Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tilläggsyrkande: Att socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram vilka delar 

inom socialtjänsten som skulle kunna användas gällande utmaningsrätten 

och redovisa detta i socialnämnden.    

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller Åsa Evaldssons (M) yrkande.   

 

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för avslag på Anna-Karin Wallgrens (S) tilläggsyrkande.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster, 

således bifalles tjänsteförslaget.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 
Therese Åberg (M) X  
Anna Carlbrant (-) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Anna-Karin Wallgren (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Nicolas Westrup (SD) X  
Caper Andersson (SD) X  
Peter Jansson (SD) X  
Åsa Evaldsson (M) tj. ers. X  
Martin Moberg (S) tj. ers.  X 

Summa: 8 5 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Åsa Evaldssons (M) 

tilläggsyrkande mot avslag och finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 
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Ja-röst för bifall för Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster, fem (5) nej-röster och 

tre (3) ledamöter som avstår. Ordförande Therese Åbergs (M) röst blir 

utslagsröst och avgörande, således bifalles Åsa Evaldssons (M) 

tilläggsyrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: 
 

Ja Nej Avstår 

Therese Åberg (M) X   
Anna Carlbrant (-) X   
Malin Månsson (S)  X  
Birgitta Lagerlund (M) X   
Ylva Särnmark (L) X   
Thomas Svensson (S)  X  
Anna-Karin Wallgren (S)  X  
Nils Nilsson (S)  X  
Nicolas Westrup (SD)   X 
Caper Andersson (SD)   X 
Peter Jansson (SD)   X 
Åsa Evaldsson (M) tj. ers. X   
Martin Moberg (S) tj. ers.  X  

Summa: 5 5 3 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram vilka delar inom 

socialtjänsten som skulle kunna användas gällande utmaningsrätten och 

redovisa detta i socialnämnden.   

 

Reservation 
Anna-Karin Wallgren (S) och de socialdemokratiska ledamöterna reserverar 

sig enligt följande: Vi ser att ett arbete med att genomlysa och analysera 

verksamheten kommer att påverka verksamheten negativt. 

________________ 

 

Exp.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 22 Dnr 2019-000016 700 

Kontaktpolitiker 2019 

 

Sammanfattning  

Ordförande Thereses Åberg (M) redovisar att ordinarie ledamöter i 

socialnämnden varje år har en halv dag (fyra tim) till sitt förfogande för att 

vara ute i verksamheterna för att följa arbetet. Kontaktpolitikerbesöket ska 

redovisas på nästkommande sammanträde.  

Ett förslag till kontaktpolitikerverksamhet presenteras för nämndens 

ledamöter. Det går att byta plats med varandra om det är något som man 

anser är särskilt intressant. Arvode, förlorad arbetsförtjänst samt 

reseersättning utgår.   

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) och tjänstgörande ersättare Åsa Evaldsson 

(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 anta redovisat förslag till kontaktpolitiker-

verksamhet om en halv dag (fyra tim) under 2019. 

________________ 

Exp. 
Socialnämnden ledamöter 
Berörda verksamhetschefer 
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§ 23 Dnr 2019-000020 103 

Val av ordförande och ledamöter till Kommunala Rådet 
för Funktionshinder 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M), redovisar att det ska väljas ordförande och 

ledamöter till Kommunala Rådet för Funktionshinder. 

 

Thomas Svensson (S) nominerar Malin Månsson (S) som ledamot. 

 

Therese Åberg (M) nominerar Anna Carlbrant (-) som ordförande och 

Birgitta Lagerlund (M) som ledamot. 

     

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till ovan framförda 

nomineringar.     

 
Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Anna Carlbrant  (-) till ordförande, Malin 

Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) som ledamöter i Kommunala Rådet 

för Funktionshinder 

________________ 

Exp. 
Anna Carlbrant 
Malin Månsson 
Birgitta Lagerlund 
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§ 24 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information. 

Sammanfattning 
 Socialförvaltningen har ”pausat” förebyggande teamet. Inga fältsekreterare 

kommer att vara i arbete tiden 1 januari tom 30 april 2019. Det är 

utredningsenheten barn som behöver personal för att klara sitt uppdrag. 

Effekten av socialnämndens arbetsutskotts beslut, under § 318/2018, att inte 

bevilja en förlängning av konsult i tre månader har inneburit vidtagen åtgärd. 

Detta är ett beslut som förvaltningschefen har tagit. Om det finns behov av 

en förlängning så blir det ett beslut i nämnden.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera information till  dagens protokoll. 

________________ 
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§ 25 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet. 

Protokoll: 

Cura Individutveckling Direktionen 2018-12-07. 

 

Ordförande Therese Åberg (M) informerar att Finsam inte haft något 

sammanträde 2019. 

Cura Individutveckling - Malin Månsson (S) är utsedd som 1:e vice 

ordförande i direktionen. Therese Åberg (M) är utsedd som 1:e vice 

ordförande i Familjerätten     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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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§ 26 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

noteras till dagens protokoll.          

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärende till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.   

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 387/2018 – Direktiv och tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021, plan 2022-

2023. 

Kommunstyrelsen § 390/2018 – Gemensamma riskområden i nämndernas 

arbeten med Interkontrollplan 2019. 

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Meddelande från styrelsen – 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delgivningsärenden 

noteras till dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) informerar att socialnämndens arbetsutskotts 

ledamöter är inbjudna till ett webbseminarium som SKL genomför den 14 

februari 2019. Seminariet handlar om Socialtjänstens framtidsfrågor.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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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§ 29 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) redovisar: 

 Socialnämnden presidie är inbjudna till en Dialogdag den 12 februari 

2019. Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 februari är 

på grund av detta flyttat till den 13 februari kl 13 00 i Kallingesalen. 

 Ärendet, införande av LOV, gällande uppdrag att ta fram en 

beräkning för lokalkostnader i kronor de tre första åren i LSS boende, 

kommer upp som ärende på sammanträdet den 28 februari 2019. 

 Det kommer att genomföras utbildning för ledamöter och ersättare. 

Sammanträdena den 27 mars och den 23 april 2019 kommer att bli 

heldags sammanträde. På förmiddagen den 27 mars är det individ- 

och familjeomsorgen och den 23 april är det funktionsstöd. 

Ylva Särnmark (L) tar upp en fråga gällande utskick av sekretesshandlingar. 

Det var mycket lärorikt att få se hur förvaltningen arbetar i dessa ärenden. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att på utbildningsdagen skulle 

fiktiva ärenden kunna visas. Att inte sekretessärende skickas ut i nuläget är 

på grund av att handlingar har kommit bort i samband med postbefordran.  

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Ylva Särnmark (L), Anna Carlbrant 

(-), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande ersättarna 

Åsa Evaldsson (M) och Martin Moberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att övriga frågor/ärenden noteras till 

dagens protokoll.         

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


