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Sammanträdesdatum

2019-10-22

Paragrarer SS 148-159

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga nårvarande Se särskild förteckning

usteringens plats och tid Ron neby, stadsh uset, komm u nledni ngsforvaltn ingen

Underskrifter

Sekreterare

Ottosson

Ordförande

Therese Aberg

Justerare

Malin Månsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-01

Datum då anslaget tas ned 2019-11-24

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen
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Albin Ottosson
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Therese Aberg (M) tjänstgör under samtliga paragraferlärenden
Malin Månsson (S) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden
Birgitta Lagerlund (M) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden
Thomas Svensson (S) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden
Nils Nilsson (S) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden
Mia Persson (MP) tjänstgör under samtliga paragraferlärenden
Nicolas Westrup (SD) tjänstgör under samtliga paragraferlärenden
Casper Andersson (SD) tjänstgör under samtliga paragraferiärenden
Peter Jansson (SD) tjänstgör under samtliga paragrafer/ärenden

Jennie Risberg (M) tjänstgör istället for Anna Carlbrant (-) under samtliga
paragrafer/ärenden
Bridget Anne Afor (KD) tjänstgör istället för Lena Mahrle (L) under samtliga
paragrafer/ärenden
Charlotte Svanberg (C) tjänstgör istället för Kerstin Haraldsson (C) under samtliga
paragraferlärenden

lngrid Carlsson (M)
Asa Evaldsson (M)
Pia Zickbauer Svabre (S)
Martin Moberg (S)
Jan Petersson (S)
Samer Alterkawi (V)
Yvonne Olsson (SD)
Christian lvarsson (SD)
Carina Aulin (SD)

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Albin Ottosson, näm ndsekreterare
Göran Fridh, verksamhetschef SS 148-152
Jörgen Nilsson, verksamhetschef $ 149
Emma Hessbo, Digitaliseringsstrateg $ 152

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän
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Socialnämnden

Arendelista
Dnr2019-000001 006
Val av justerare och tid för justering

Dnr 201 9-000006 042
Ekonom isk uppföljn ing/Anslagsförbrukning
Dnr2019-000186 001
Redovisning samverkan försörjningsstöd/arbetsmarknadsenheten
Dnr 201 9-000185 001
Ri ktl i njer for ekonom iskt bistå nd/försörj n i n gsstöd
Dnr 201 9-0001 89 001
Lägesbild om projektet automatiserad handläggning, RPA............
Dnr 201 9-000157 710
Kartläggning - Ronneby kommuns barnrättsarbete..........
Dnr2019-000007 700
Aktuellt i verksamheten .........
Dnr 201 9-000008 701
lnformation Cura lndividutveckling, familjerätten och Finsam ........
Dnr2019-000011 709
Kurser & Konferenser............
Dnr 2019-000009 002
Delegationsärende
Dnr2019-000010 709
Delgivningsärende mm...........
Dnr2019-000012 709
Övriga frågor/ärenden ..........
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Socialnämnden

s 148 Dnr2019-000001 006

Val av justerare och tid för justering

Beslut
Malin Månsson (S) utses att jämte ordftlrande Therese Äberg (M) justera
dagens protokoll den I november klockan 13:00 på niimndsekreterarens
kontor.
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Socialnämnden

s 149 Dnr 2019-000006 042

Ekonom isk uppföljn i ng/Anslagsförbru kn ing

Sammanfattning
Socialnämndens prognos jiimftirt med budget visar ett underskott med
22288 tkr. Förbättring i jämftirelse med ftirra månadens uppftiljning med ca
1 000 tkr.

Individ-och familieomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 26 848
tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande avseende olika
former av vårdkostnader samt kostnader ftir utbetalt ekonomiskt bistånd.

Funktionsstöd visar ett prognosticerat överskott med 3 981 tkr. Trots högre
kostnader ftir köp verksamhet samt lägre intäkter än budgeterat är
prognosen positiv. Lägre personalkostnader åir en del av detta.

Bedömning
De av ftrvaltningen samt nämndens beslutade åtgärder har gett resultat.

Prognosen t.o.m. september iir ftirbättrad i ftirhållande till uppftiljningen i
1srtial2.

Socialnåimndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd
verksamhet. Nämndens möjligheter att påverka kostnader ftir ekonomiskt
bistånd samt vårdkostnader åir till stora delar omöjliga. Försörjningsenhetens
ftiråindrade arbetssätt genom projekt e-ansökan i samverkan med flera
aktörer iir en del av vidtagen åtgärd. Avseende vardkostnader ftir bam och
vuxna fortsätta med insatser på hemma-plan i ftjrsta hand. Efter behov och
bedömningar i ftirsta hand placera i familjehem, att om möjligt använda
konsulentstödda familjehem ftire placeringar på HVB-hem. Att fortsätta
arbetet med samordning av schemaläggning inom funktionsstöd frir att
minimera behovet av vikarier samt ftirebygga sjukfrånvaron. .

Förslag till beslut
Socialnämnden ftireslås besluta godkänna den ekonomiska uppftiljningen

Bilagor
Ekonomisk uppftiljning

l'""'"ry\' ldlM I M
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund
(M), Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD)
och Åsa Evaldsson (M).

Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att Socialnåimnden antar ftiljande yrkande som sitt
eget;

- Nämndens uppftiljning av budget visar på ett fortsatt stort underskott, trots
gott arbete av ftirvaltningen. Konto ftir konto samt vidtagna åtgärder har
diskuterats.

Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjåinsteftirslaget.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirda yrkanden och finner att
socialnämnden bifaller desamma.

Beslut
Socialniimnden beslutar att godkåinna den ekonomiska uppftljningen

Socialnämnden antar ftiljande uttalande som sitt eget;

- Nämndens uppftiljning av budget visar på ett fortsatt stort underskott, trots
gott arbete av ftirvaltningen. Konto ftir konto samt vidtagna åtgärder har
diskuterats.

Aken

Exp

l-"Vff* rlfu/ I ffo
utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

s 150 Dnr2019-000186 001

Redovisning samverkan
försörj n i n gsstöd/a rbetsm arknadsen heten

Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redogör for ärendet och svarar på frågor.

Underlag
Redovisning av Försörjningsenhetens arbete med uppftiljning av
fiirsörj ningsstödstagare o ch samverkan med arbetsmarknadsenheten

Deltar idebatten
I debatten deltar Therese Äberg (M), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup
(SD), Åsa Evaldsson (M) och Pia Zickbauer Svabre (S).

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar pä att Socialnåimnden godkänner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Äberg (M) ställer proposition på framftirda yrkanden och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar densamma till
protokollet

Akten

Exp:

,/w/ /0
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

s 151 Dnr 2019-000185 001

Ri ktl i njer för ekonom is kt bistånd/försörj n i n gsstöd

Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redogör ftir Riktlinjer ftir ekonomiskt
bistånd/ftirsörj ningsstöd och svarar på frågor.

Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Anna-Karin
Wallgren (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och Åsa Evaldsson
(M).

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar på att

- ge forvaltningen i uppdrag att utreda vad som i underlaget gciller,.

- punhen 5.6 om dator och internetuppknppling ndr skolan
tillhandahåller dator.

- punhen 5.12 om kostnadfi)r hyresgästfr)reningen.

- punhen 7.2.3 om Bil och motorcykel gällande förslag på ny
text.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirt yrkande och finner att
socialnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att;

- ge ftirvaltningen i uppdrag att utreda vad som i underlaget gäller;

- punkten 5.6 om dator och internetuppkoppling när skolan
tillhandahåller dator.

- punkten 5.12 om kostnad ftir hyresgästftireningen.

- punkten 7.2.3 om Bil och motorcykel gällande ftirslag på ny
text

Exp:

srgn

l,/// p utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Akten
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Socialnämnden

s 152 Dnr 2019-000189 001

Lägesbild om projektet automatiserad handläggning,
RPA

Sammanfattning
Digitaliseringsstrateg Emma Hessbo presenterar lägesbilden ftir projektet
automatiserad handläggning, RPA.

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Äberg (M), Mia Persson (MP), Casper Andersson
(SD), Äsa Evaldsson (M) och Pia Zickbauer Svabre (S).

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar pä att Socialnämnden godkänner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirda yrkanden och finner att
socialnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden godkiinner redovisningen och noterar densamma till
protokollet.

Akten

Exp:
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Socialnämnden

s 153 Dnr2019-000157 710

Kartläggning - Ronneby kommuns barnrättsarbete

Sammanfattning
Folkhälsorådet har av kommunstyrelsen fått uppdraget, attutgöra styrgrupp
ftir det kommunövergripande barnsättsarbetet. I ett ftirsta steg vill nu rådet
uppmåirksamma samtliga delar av den kommunala organisationen pä att
barnkonventionen blir lag, och fa en nulägesbild av vilka behov som finns
ftir att tillgodose barns rättigheter i vara kommunala verksamheter och
beslutsprocesser. Resultatet fran kartläggningen ska anviindas som underlag
ftir varje ftirvaltnings, nämnds och bolags utvecklingsarbete, men kan även
lyftas som underlag fiir kommunövergripande insatser och processer.

Bedömning
Inom Socialftirvaltningen finns det lagar som tydligt styr verksamheten att i

beslut ta håinsyn till barnens rätt. Inom individ- och familjeomsorgens,
enheter, utredningsenheten barn, barn och familjeenheten samt råd och stöd
familj finns ett arbete som till stora delar genomsyras av Barnkonventionens
värderingar. Det finns en tydlig kultur att arbeta med barnen i centrum. Dock
finns det inom dessa enheter fortfarande områden som behöver ses över och
kan förbättras. I övriga enheter, ftrsörjningsenheten, vuxenenheten samt
inom hela Funktionsstöds verksamhet behövs någon form av kartläggning
göras ftir att se vilken kompetensutveckling som behövs. Kartläggning av
vilka verktyg som finns för att fortsätta stärka arbetet med barnrättsarbetet.
Att arbeta med att ftirbättra samarbetet med olika aktörer, både i och utanför
organisationen, är också något som behövs ftir att sttirka arbetet med barnens
rätt.

Underlag
Kartläggning- Ronneby kommuns barnrättsarbete

Förslag till beslut
Socialnämnden ftireslås besluta

- att godkiinna ftirslaget Socialnämndens svar på frågeställningen som
Socialnämndens svar på Kartläggningen- Ronneby kommuns barnrättsarbete
till Folkhälsorådet

Justera

lou/il I b
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Socialnämnden

Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och Äsa
Evaldsson (M).

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteftirslaget

Malin Månsson (S) yrkar päatt Socialniimnden antar ftiljande uttalande som
sitt eget;

Ncimndens kunskapsnivå ar skiftande och vi ser positivt på att bjuda in
någon till Stadshuset för att utbilda ailart)rtroendevalda i de olikn
ncimnderna

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Malin Månssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirda yrkanden och finner att
socialnåimnden bifaller desamma.

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ftirslaget Socialnämndens svar på
frågeställningen som Socialnåimndens svar på Kartläggningen- Ronneby
kommuns barnrättsarbete till Folkhälsorådet.

Socialnämnden antar fiiljande uttalande som sitt eget;

Nämndens kunskapsnivå är skiftande och vi ser positivt pä att bjuda in någon
till Stadshuset ftir att utbilda alla ftirtroendevalda i de olika nämnderna.

Exp:

Folkhälsorådet

Förvaltningschef Socialftirvaltningen

Kvalitetsutvecklare Socialftirvaltningen

Kommunstyrelsen

tffi l,////il I lo I
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Socialnämnden

s 154 Dnr 2019-000007 700

Aktuellt i verksamheten

Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redogör ftir aktuella frågor i
verksamheten. Personalläget tas upp.

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar pä att Socialnämnden godkänner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Äberg (M) ställer proposition på framftrt yrkande och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialniimnden godkänner redovisningen och noterar densamma till
protokollet.

Akten

Exp
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Socialnämnden

s 155 Dnr2019-000008 701

lnformation Cura lndividutveckling, familjerätten och
Finsam

Sammanfattning
Ordftirande Therese Åberg (M) redogör ftir ärendet. Bland annat nämns
aktiviteter under Dialogdag med CURA..

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar på att Socialniimnden godkänner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirt yrkande och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar densamma till
protokollet.

Akten

Exp:

sign
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Socialnämnden

s 156 Dnr 2019-00001'1 709

Kurser & Konferenser

Sammanfattning
Ingen information om kurser eller konferenser finns att behandla.

l-'"ffi tttwt lö
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

s 157 Dnr 2019-000009 002

Delegationsärende

Sammanfattning
Pärmen ftir delegationsärende cirkulerade under mötet.

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.

Yrkanden
Ordftirande Therese Åberg (M) yrkar på att Socialnämnden godkiinner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Åberg (M) ställer proposition på framftirt yrkande och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar densamma till
protokollet.

Akten

Exp:

l'"öffi ld//,,il I M
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

s 158 Dnr 2019-00001 0 709

Delgivningsärende mm

Sammanfattning
Påirmen ftir delgivningsärenden cirkulerar under mötet.

1 . Sammanträdesprotokoll, Överftirmyndarnämnden 20 1 9-09- 1 0, $ I 08,
Socialnrimndens agerande vid uppmdrlaammat behov av god man

2. Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsen 2019-10-01 , S 275,
Delårsrapport 20 1 9-08-3 1 ftr Ronneby kommun

Deltar i debatten
I debatten deltar Åsa Evaldsson (M)

Yrkanden
Ordftirande Therese Äberg (M) yrkar på att Socialnämnden godkänner
redovisningen och noterar densamma till protokollet.

Propositionsordning
Therese Äberg (M) ställer proposition på framftirt yrkande och finner att
socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Socialnämnden godkiinner redovisningen och noterar densamma till
protokollet.

Akten

Exp
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Socialnämnden

s 15e Dnr 2019-000012 709

övriga frågor/ärenden

Sammanfattning
Under punkten diskuteras frågan om ftrtäring ftir ftirtroendevalda vid
nämndssammanträden. Önskan om att på egen bekostnad kunna beställa fika
till sammanträden lyfts och har även diskuterats i andra nämnder.
Nåimndsekretariatet/Kommunkansliet undersöker för närvarande nödvåindiga
praktikaliteter ftir att ft)rtroendevalda ska kunna göra avdrag på sitt arvode
ftir att på så sätt kunna betala ftir beställd ftirtiiring till kommande
sammanträden. Förslag till beslut presenteras på Socialnåimndens
sammanträde i november.

Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Äsa Evaldsson (M).

|""&ffi- IMI W Utdragsbestyrkande


