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Jörgen Nilsson, verksamhetschef § 193 
Peter Börjesson, enhetschef § 187 
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare § 190 
Katarina Losell, medicinske ansvarig sjuksköterska, MAS, äldreförvaltningen § 190 
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§ 185 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

Thomas Svensson (S) utses jämte ordförande Therese Åberg (M) att justera 

dagens protokoll, tisdagen den 17 december kl 08 00 i Vigselrummet, 

Stadshuset.    

________________ 
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§ 186 Dnr 2016-000066 701 

Redovisning av projekt - Forum för skola och 
socialtjänst, Slättagårdsskolan 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder och rektor Johanna Löfdahl, från 

Slättagårdsskolan lämnar en redovisning och visar en Power Point 

presentation av projekt Forum för skola och socialtjänst – Slättagårdsskolan. 

Power Point presentationen kommer att sändas ut till alla ledamöter via e-

post. 

Forum för dialog mellan skola och socialtjänst, FSS, bildades i september 

2015 med nämndsordförande och chefstjänstepersoner från utbildnings- och 

socialförvaltningen. Syftet med gruppen är bland annat:  

 Att samverka för att utveckla det förebyggande arbetet för att tidigt ge rätt 

stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

 Att tidigt uppmärksamma barn och unga som har behov av samhällets 

insatser. 

  Att effektivisera resursutnyttjandet genom att ta tillvara på varandras 

kunskaper och kompetenser.  

 Bidra till en högre kvalitet mellan och i verksamheterna.  

 Driva verksamhetsövergripande projekt gemensamt.  

Ordförande Therese Åberg (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

en givande redovisning.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till dagens 

protokoll.      

Deltar i debatten 

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

Carlbrant (-), Birgitta Lagerlund (M), Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup 

(SD) och Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

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

protokoll.    
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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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§ 187 Dnr 2019-000079 706 

Omprövning - Taxa/avgifter tobakstillstånd 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

De nya reglerna om tillståndsplikt för tobak innebär att den som säljer 

tobaksvaror måste ha tillstånd för detta. Det gäller såväl den som säljer tobak 

till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning 

av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat 

ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas 

ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig 

belastning (vandel). 
 

För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva 

särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det 

finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett 

egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd 

ska anses vara komplett. 

I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande. Vid prövningen av en 

ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande 

från Polismyndigheten. 
 

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både 

Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska 

kunna bifallas. 
 

Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror 

enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska 

också få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 

försäljning av tobaksvaror. 
 

Den ovan nämnda lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft 

2019-07-01. Innan dess krävdes en anmälan till Miljö och hälsa för att få 

sälja tobak och liknande varor. 2019-06-19 antar kommunfullmäktige förslag 

till avgifter enligt nedan: 
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Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        12 000:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                   6 000:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel          15 000:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                     8 000:- 

 

Vid tidpunkten för utarbetande av förslag till taxor för ansökningar om 

tobaksförsäljning fanns inga centrala riktlinjer för hur utredningarna skulle 

bedrivas. Det fanns inte heller några jämförelser hur det såg ut i övriga 

kommuner. Under utarbetandet av avgifterna gjordes uppskattningar för hur 

omfattande en utredning skulle kunna vara. Det kan i efterhand konstateras 

att dessa uppskattningar var i överkant av vad som är rimlig tid för en 

utredning gällande tobakstillstånd. 

På Socialnämndens ordinarie möte 2019-11-26 beslutades att ge 

förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för tobakstillstånd. Detta med 

anledning av att Ronneby har de högsta taxorna i Sverige. 

 

Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar rörande 

tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter. 

Förslaget som presenteras nedan tar sikte på att utredningen om tillstånd till 

försäljning av tobak och liknande produkter till stor del kommer att följa 

samma principer som för utredning av serveringstillstånd. I förslaget är 

grunden att hanteringen ska bära sina egna kostnader. Uträkningen av nya 

taxor bygger på handläggares lön, enhetschefs lön, faktisk arbetstid, 

kostnader för verksamhetssystem och overheadkostnader. Utifrån detta har 

en timkostnad räknats ut. Hänsyn har tagits till ett snittvärde av det totala 

antalet timmar som läggs på en utredning gällande tobaksförsäljning. 

Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning behandlas av Miljö- och hälsa med 

anledning av att tillsynsansvaret hanteras av dem. För närvarande tas en 

timavgift om 865 konor per timme ut vid tillsyn. Varje tillsynstillfälle 

beräknas ta 2-4 timmar totalt. Detta innefattar förberedelse för tillsyn, 

platsbesök, administrativt arbete etc. Varje handlare som har tillstånd för att 

sälja tobak och liknande produkter kan förvänta sig ett tillsynsbesök 

vartannat år. 

Förslaget som följer gäller för:                                            Ny taxa: 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel        8 300:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel                 4 200:- 

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel        10 400:- 

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel                   5 500:-  
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Förslag till beslut 

Att Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

förslaget om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande 

varor.   

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Anna 

Carlbrant (-), Thomas Svensson (S) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Niclas Westrup (SD) yrkar med instämmande av ordförande Therese Åberg 

(M) bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige antar förslaget 

om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande varor.   

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 188 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning barn och familj, ensamkommande barn samt 

öppenvården. 

Det finns sju barnavårdsutredningar som överskridit fyra månader. 

Verksamheten arbetar aktivt med att få ner dessa ärenden, men det är svårt 

på grund av personalsituationen inom enheten.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till dagens 

protokoll.      

Deltar i debatten 

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

Malin Månsson (S). 

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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§ 189 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till dagens 

protokoll.         

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M). 

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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§ 190 Dnr 2019-000242 700 

Internkontroll 2020 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede och medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS, Katarina Losell föredrar ärendet.  

Riskbedömning 

Arbetet med att ta fram internkontrollplanen består i att se över dels de 

riskområden som kommunstyrelsen fastställt och dels de egna riskerna i 

verksamheten. Riskerna analyseras och poängsätts utifrån sannolikhet och 

konsekvens på en skala 1-5. För de risker som erhåller höga poäng tas 

kontrollmoment fram som behöver ses över för att risken ska minimeras.  

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om 2020 års riskområden. Förslag på 

riskområden är följande: bemanning och kompetens, ekonomi, styrning, 

arbetsmiljö, IT-system, processer och rutiner, post- och dokumenthantering 

och introduktion av personal. Se bilaga. 

 

Socialförvaltningens verksamheter, Individ- och familjeomsorg och 

Funktionsstöd, har arbetat fram risker i en bruttolista som sedan har 

analyserats. Analysen av riskerna gav ett antal kontrollmoment som bedöms 

vara väsentliga att kontrollera under kommande år. De prioriterade 

kontrollmomenten har lagts till förslaget om internkontrollplan 2020. 

Områden som tagits med på bruttolistan men inte prioriterats till 

internkontrollplanen kontrolleras genom verksamhetens egenkontroller. 

 

Kontrollplanen 
De kontrollmoment som hade väsentliga avvikelser under 2019 har förts med 

till planen för 2020. Dessa är: 

 Basal hygien 

 Hot och våld 

 Uppföljning placerade barn 

 

De kontrollmoment som inte gick att mäta under 2019 har förts med till 

planen för 2020. Dessa är: 

 Bemanning korttidsfrånvaro 

 Bemanning vakanser 
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Utöver ovanstående risker föreslås nedanstående kontrollmoment inför nästa 

år: 

 Introduktion av nyanställda inom Socialförvaltningen 

 Barnkonsekvensanalys i vuxen och försörjningsstödsärende 

 Journalföring i hälso- och sjukvårdsjournalen i Procapita 

 Implementering av IBIC 

 Närvaro 

 

Se förslag till internkontrollplan för 2020 i sin helhet i bifogad bilaga (till 

handlingarna.) 

 

Nicolas Westrup (SD) ställer en fråga gällande checklistor. 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede svarar att checklistan kan bifogas 

tillsammans med utredningen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna Internkontrollplan 2020.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Birgitta 

Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (-) 

och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Interkontrollplan 2020 för 

socialförvaltningen/socialnämnden. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
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§ 191 Dnr 2019-000245 001 

Dataskyddsombud socialnämnden 2020 - 

 

Sammanfattning  

Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 

Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler 

om hur man får behandla personuppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). 

För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt 

att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att 

GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 

informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan 

vara en konsult. 

 

Kommunen har tidigare haft ett avtal med Sydarkivera där de tillhandahållit 

tjänsten Dataskyddsombud. Dataskyddsombud har sedan 16 augusti 2018 

varit Therese Jigsved, jurist på Sydarkivera. Detta avtal har genom beslut i 

kommunstyrelsen 2019-10-01 § 286 sagts upp och innebär att varje 

personuppgiftsansvarig måste utse ett nytt dataskyddsombud. Avtalet med 

Sydarkivera upphör den 31 december 2019 då nytt dataskyddsombud måste 

vara utsett.      

Bedömning 

Då avtalet om dataskyddsombud med Sydarkivera är uppsagt krävs att en ny 

person utses till dataskyddsombud (DSO).      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att utse Mathias Kågell, kommunjurist, som 

dataskyddsombud från och med den 1 januari 2020.     
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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 utse Mathias Kågell, kommunjurist, som 

dataskyddsombud från och med den 1 januari 2020. 

________________ 

Exp. 
Datasinspektionen   
Mathias Kågell, kommunjurist 
Sydarkivera  
Kanslichefen 
Förvaltningschefen  
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§ 192 Dnr 2019-000239 759 

Sociala samfonden 2019 

 

Sammanfattning  

Fondmedel från Sociala samfonden ska enligt beslut i socialnämnden tillfalla 

människor som "på grund av sjukdom, funktionshinder eller annan anledning 

har begränsad ekonomi". Den sökande ska vara folkbokförd i Ronneby 

kommun och normen för försörjningsstöd bör vara utgångspunkt för vad som 

menas med begränsad ekonomi. Fondmedel ska inte ersätta försörjningsstöd 

och fondmedel beviljas således inte till sådant som det är möjligt att bevilja 

försörjningsstöd till. Årets fondmedel att fördela är 26 640 kr 

 

Annonsering har skett på kommunens hemsida, socialförvaltningens väntrum 

och Stadshusets foajé. På grund av hög arbetsbelastning har det inte funnits 

möjlighet att annonsera på andra ställen. 

 

Totalt har 16 ansökningar inkommit till 2019 års sociala samfond. Nio av 

ansökningarna har beviljats och sju avslås. Av beviljade ansökningar har sex 

hushåll barn, sammanlagt beviljas tio barn fondmedel  

Förvaltningen föreslår att de hushåll som inte har barn får 2 000 kr/ 

vuxen/hushåll. De söker till körkort och julklappar.  

Förvaltningen föreslår att alla barn får 2 000 kr vardera eftersom föräldrarna 

söker fondmedel för max 2 000 kr per barn. Av de tio barnen fick sex barn 

pengar från samfonden år 2018. Förslaget är därför att resterande fyra barn 

delar på de 640 kr som finns kvar att fördela. De söker till bland annat 

julklappar, surfplatta, nöjesresa, födelsedagsfirande.  

 

Av de som får avslag har tre hushåll barn, totalt fyra barn. ytterligare ett 

hushåll har ett barn men söker inte fondmedel till barnet. Av avslagen är inga 

hushåll aktuella hos oss. Avslagen beror på att sex hushåll har inkomster 

över norm med minst 3 000 kr och ett hushåll ligger under norm men 

ansöker om tandvård, detta hushåll kommer att få information om att 

hushållet kan söka ekonomiskt bistånd.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag till fördelning av medel 

till sökande av sociala samfonden.     
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Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Lena 

Mahrle (L) 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 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad fördelning av medel för 

2019 års Sociala samfond samt att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Helen Åman, socialförvaltningen 
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§ 193 Dnr 2019-000243 700 

Utredning enligt uppdrag i syfte att placera ut berörda 
enhetschefer tillsammans med sin personal och säga 
upp hyresavtalet för den lokal där cheferna idag har 
sina kontor 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh. 

 

Med anledning av det uppsagda årsarbetstidsavtalet och ett förändrat 

arbetssätt inför 2020 inom funktionsstöds verksamhetsområden, vill 

Socialnämnden att ansvarig chef aktivt ska arbeta för sin 

bemanningsplanering tillika budget och vara ett stöd för sin personal ute i 

verksamheten. Enhetschefer som berörs är de som ansvarar för 

gruppboenden och daglig verksamhet. 

 
Chef och ledarskap 

Chefskap 

Att vara chef är en formell position och funktion i en organisation. Chefen är 

en viktig del i ledningssystemet med ansvar och befogenheter att utveckla 

verksamheten. 

Ledarskap 

Ledarskap är det sätt som chefen väljer att utöva sitt chefskap på. Vem som 

helst kan bli chef men alla är inte lämpliga ledare. Om ledningen lyckas 

förmedla sina värderingar och visioner kommer medarbetarna att arbeta mer 

målinriktat. 

Därför är det viktigt att motivera, skapa engagemang och att kommunicera 

tydligt till sina medarbetare. Ledaren ses som en förebild men blir trovärdig 

först när dennes värderingar återspeglas i ledarskapet. Att kunna tillämpa ett 

gott ledarskap är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som 

chef. Denna kompetens kan och bör därför tränas kontinuerligt. 

Det finns inget facit för hur man blir en bra ledare. Vilken ledarstil som 

fungerar bäst beror på situationen, målsättning, medarbetare och övriga 

förutsättningar. Det handlar om att hitta en balans mellan resultat och 

relationer. 

 

Cheferna har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, 

(VEPA) vilket ska hanteras och beslutas om. 
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På Soft Center har 8 enhetschefer, 5 handläggare, 1 resurssamordnare, 2 

arbetsspecialister, 7 boendestödjare (teamet), sina arbetsplatser, plus 

personalutrymme, väntrum och 4 samtals/mötesrum. Lokalerna är särskilt 

anpassade med larm, dörrar och samtalsrum för att kunna ta emot 

klientbesök. Hyresavtalet löper ut 2022-06-30. Avtalet ska sägas upp 9 

månader innan. 
 

Risker 

Personalutrymmet på gruppbostäderna är begränsade. Detta innebär att det 

blir svårt att inrymma ytterligare en arbetsstation med dator etc. i befintligt 

kontor. Personalens kontor måste delas med chefen, vilket kan bli trångt när 

ytorna är begränsade. Infrastrukturen (Wifi) är inte tillförlitlig på alla 

enheterna. Eftersom cheferna arbetar i olika verksamhetssystem som kräver 

en bra uppkoppling kan vissa arbetsuppgifter bli svåra att utföra, samt att 

internpost ej finns att tillgå på gruppbostäderna. Risken finns att 

sekretesslagstiftningen inte kan efterlevas, eftersom personalärenden, samtal 

med brukare, anhöriga och företrädare (god man, förvaltare) ska hanteras i 

gemensamma personalutrymmen. 

En utlokalisering av cheferna till gruppbostäderna innebär också att möten 

och andra sammankomster måste bokas i andra lokaler eftersom det inte 

finns utrymme på gruppbostäderna. Möteslokalerna på stadshuset är mycket 

uppbokade. Ska cheferna förflytta sig med egen bil eller kollektivtrafik? På 

Soft Center finns leasingbil att tillgå. 

 

Det finns även en risk att chefens placering på en gruppbostad skapar 

obalans mellan övriga 3 enheter som chefen har ansvar för. Det kan upplevas 

som orättvist att en personalgrupp har tillgång till chefsstöd mycket mer än 

övriga personalgrupper. Finns även en risk med att medarbetare ser chefen 

som en personalresurs i det dagliga arbetet som därmed ”äts upp av 

detaljfrågor” och får svårt att förhålla sig till sitt uppdrag.  
 

Som verksamheten är organiserad idag med att chefer och handläggare samt 

resurssamordnare sitter i gemensamma lokaler, kan snabba beslut fattas i en 

rad olika frågor som t.ex. bemanning, samplanering, samråd med 

handläggare inför verkställigheten, samverkan med kollegor etc. Befintlig 

struktur motverkar en stuprörsorganisation genom att beslutsvägarna är korta 

och samarbetet mellan cheferna och handläggarna fungera väl inom 

nuvarande organisation. Cheferna täcker för varandra vid frånvaro och det 

underlättar när man sitter i gemensamma lokaler. 
 

Enhetscheferna anser att en utlokalisering skulle innebära en väsentlig 

försämring av deras arbetsmiljö (saknad av arbetskamrater, kollegialt stöd, 

möjlighet till arbetsro, att tillhöra ett arbetslag, känslan av försämring av 

arbetsvillkor) vilket gör att risken är stor att flera chefer söker sig från 

verksamheten.  
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Bedömning 

Enligt vår bedömning vore det förödande att utlokalisera cheferna när vi har 

ett väl fungerande team som utvecklar, stödjer varandra och samarbetar 

kring personal, kvalitet- och utveckling.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att behålla nuvarande organisation med 

placering i nuvarande befintliga lokaler på Soft Center.       

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Lena Mahrle (L), Malin 

Månsson (S), Mia Persson (MP), Birgitta lagerlund (M), Anna Carlbrant (-), 

Nicolas Westrup (SD), Thomas Svensson (S) och ersättare Martin Moberg 

(S). 

Yrkanden 

Mia Persson (MP) yrkar med instämmande av Thomas Svensson (S) och 

Anna Carlbrant (-) bifall till tjänsteförslaget. 

Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) bifall 

till tjänsteförslaget med Lena Mahrles (L) tillägg: Det framkommer 

nämligen helt tydligt att förvaltningen inte ser några som helst fördelar med 

ett nära ledarskap. Tvärtemot all evidensbaserad forskning om organisation 

och ledarskap. 

 

Det framkommer heller inte vad medarbetarna som är berörda av en 

eventuell förändring anser i frågan. Vi kan väl bara förutsätta att just de 

berörda medarbetarna har blivit tillfrågade i en så här pass viktig fråga. 

 

Sen kan jag väl bara tycka det är tråkigt att det finns ett så långt kontrakt som 

gör att ingen minskad extern hyreskostnaden kan påverka budgeten i rätt 

riktning 2020.   

Nicolas Westrup (SD) yrkar att socialnämnden ska avvakta med detta beslut.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer propositions på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförandens yrkande.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att behålla nuvarande organisation med placering i 

nuvarande befintliga lokaler på Soft Center med följande tillägg: 
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Det framkommer nämligen helt tydligt att förvaltningen inte ser några som 

helst fördelar med ett nära ledarskap. Tvärtemot all evidensbaserad forskning 

om organisation och ledarskap. 

 

Det framkommer heller inte vad medarbetarna som är berörda av en 

eventuell förändring anser i frågan. Det kan väl bara förutsättas att just de 

berörda medarbetarna har blivit tillfrågade i en såhär pass viktig fråga. 

 

Sen tycks det att det är tråkigt att det finns ett så långt kontrakt som gör att 

ingen minskad extern hyreskostnaden kan påverka budgeten i rätt riktning 

2020.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 194 Dnr 2019-000020 103 

Val av vice ordförande till Kommunala Rådet för 
Funktionshinder 

 

Sammanfattning  

Kommunala Rådet för Funktionshinder har behov av att utse en vice 

ordförande till rådet. Idag finns en ordförande och två ledamöter från 

socialnämnden.     

Deltar i debatten 

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

Svensson (S) och Anna Carlbrant (-).  

Yrkanden 

Anna Carlbrant (-) yrkar med instämmande av Thomas Svensson (S) att 

Malin Månsson (S) utses som vice ordförande.  

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Birgitta Lagerlund (M) utses som 

vice ordförande.  

Sluten omröstning begärs. Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och 

verksamhetschef Jörgen Nilsson utses som rösträknare. 

Ordförande Therese Åberg (M) upplyser om hur omröstningens ska gå till 

och vilka krav som gäller för valsedlarna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är tretton (13) och samtliga röstsedlar är giltiga. 

Efter företagen omröstning redovisas följande resultat: 

Birgitta lagerlund (M) åtta (8) röster 

Malin Månsson (S) fem (5) röster.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Birgitta Lagerlund (M) som vice ordförande 

i Kommunala Rådet för Funktionshinder. 

________________ 

Exp. 
Birgitta Lagerlund 
Personalenheten 
Kanslienheten 
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§ 195 Dnr 2019-000246 026 

Försörjningsenheten - Arbetsmiljöansvar   

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) har väckt ett ärende gällande 

arbetsmiljöansvaret på försörjningssenheten. Ordförande har varit och träffat 

arbetsgruppen och pratat om de problem som finns med bland annat 

ledarskapet.  

Verksamhetschef Göran Fridh redovisar att personalomsättningen inom 

enheten är hög. Det har varit en stor omställning gällande arbetsmiljön i 

samband med att e-ansökan har införts. Enhetschefstjänsten har varit pausad, 

enligt beslut av kommundirektören, men detta har hävts och rekrytering 

pågår. I nuläget har teamledaren ansvaret för arbetsfördelningen och 

verksamhetschefen har personalansvaret.       

Deltar i debatten 

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

Carlbrant (-), Lena Mahrle (L), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), 

Birgitta Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Nils Nilsson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S), Anna Carlbrant (-), ersättarna Pia Zickbauer Svabre (S) och 

Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar att låta personal och chefer ta fram en 

handlingsplan, vid behov ihop med fackliga representanter och återkomma 

och rapportera om utfallet, då det faller under socialnämndens ansvar, samt 

att socialnämnden eller arbetsutskottet bjuder in till diskussion med 

kommundirektör Tommy Ahlquist om arbetsmiljön på socialförvaltningen. 

Anna Carlbrant (-) yrkar med instämmande av ordförande Therese Åberg 

(M) och Anna-Karin Wallgren (S) att informationen ska noteras till 

protokollet samt att socialnämnden vill ha en återrapportering under våren 

2020 hur förvaltningen jobbar med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller Anna Carlbrant (M) m fl yrkande.    
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Beslut 
Socialnämnden beslutar med acklamation att notera informationen till 

dagens protokollet samt att en återrapportering ska ske under våren 2020 om 

hur förvaltningen jobbar med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 196 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Ordförande Birgitta Ratcovich informerar om: 

Socialförvaltningen har fått dispens att återbesätta enhetschefstjänsten inom 

försörjningsstöd. Rekrytering pågår. 

Enhetschefstjänsten inom barn- och familj är pausad ett antal veckor. 

Förvaltningen ska se över organisationen då det gällande budgetläget har 

aviserat att det kan bli nedskärning inom vuxenheten. 

När det gäller rekrytering av enhetschefstjänster så har detta påverkat hela 

organisationen. 

Enhetschef Pernilla Hovbäck, öppenvården har meddelat att hon returnerar 

arbetsmiljöansvaret till verksamhetschefen för Sesam då arbetsbelastningen 

är för hög. En person är timanställd året ut, dock ej på heltid. 

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamot Birgitta Lagerlund (M) och ersättare 

Åsa Evaldsson (M). 

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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§ 197 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
FINSAM 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) redovisar att Malin Månsson (S) varit på ett 

Finsam möte måndagen den 10 december 2019. Cura Individutveckling har 

sitt sammanträde på fredag den 13 december 2019.      

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD). 

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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§ 198 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

noteras till dagens protokoll.         

Propositionsordning 

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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§ 199 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet.    

Sveriges kommuner och regioner – ersättning till kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt SoL år 2020. 

Protokoll från Cura Individutveckling, Direktionen, 2019-11-01. 

Nyhetsbrev- Ekonomi och E-handel. 

Protokollsutdrag: 

KS/AU 2019-11-25 § 475/2019 – Återrapport/uppföljning av tertial II från 

nämnderna. 

KF § 2019-11-28 § 341 – Budget 2020-2021 plan 2022-2023 för Ronneby 

kommun. 

KF 2019-11-28 § 353 – Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021. 

KF 2019-11-28 § 355 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 

rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 § 

Socialtjänsten 2019.   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 200 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser och konferenser finns att notera till dagens sammanträde.      

________________ 
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§ 201 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) ställer en fråga om det går att få fram en totalkostnad 

för bilkörning, hotell, flyg i samband med besök hos placerade barn och 

ungdomar.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att frågan 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 frågan till dagens protokoll och överlämna 

densamma till socialförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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Avslutning 
 
Ordförande Therese Åberg (M) tackar ledamöter, ersättare och 

tjänstepersoner inom socialnämnden för ett mycket gott samarbete under året 

och önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 

Nicolas Westrup (SD) tackar ordförande Therese Åberg (M) för ett mycket 

gott samarbete och önskar God Jul och Gott Nytt År. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich tackar socialnämndens ledamöter och 

ersättare för ett mycket gott samarbete, med många diskussioner, under 

denna mandatperiod och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 

________________ 

 


