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Beslutsinstans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-07

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Underskrift

Sofie Åkerström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 35-51

Visma Addo ID-nummer : 81c85470-3147-44a3-847c-640b725ec1da

Se särskild förteckning

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-30

2(32)

Socialnämnden

Närvarolista

Ledamöter

Therese Åberg (M), Ordförande
Anna Carlbrant (OPT RP), 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Thomas Svensson (S)
Nils Nilsson (S)
Mia Persson (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Casper Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Björk (S) tjänstgör för Anna-Karin Wallgren (S)
Lena Karstensson (M) tjänstgör för (L) § 35-36 och för Peter Jansson § 37-51
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Peter Jansson (SD) § 35-36
Bridget Anne Afor (KD) tjänstgör för (L) § 37-51

Övriga närvarande
Ersättare

Pia Zickbauer Svabre (S) § 37-51
Martin Moberg (S)
Jan Petersson (S)

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef § 35-41
Jessica Massmanidou, verksamhetschef § 35-39
Emmy Wilson, ekonom § 35-36
Ann-Sofie Ström, kvalitesutvecklare § 37
Katarina Losell, MAS § 38
Pernilla Hovbäck, enhetschef § 40

Övriga
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Socialnämnden

§ 35

Dnr 2021-000001 006

Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese
Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering sker Digitalt, 2021-04-06 kl.
17.00. Justering framflyttad till 2021-04-07 på grund av sjukdom.
________________
Exp: Akten
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Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 36

Dnr 2021-000005 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2021

Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar ett underskott med 13 826 tkr.
Individ-och familjeomsorgen Prognosen visar ett underskott med 5 600 tkr
exklusive balanskontot. Underskottet består av utbetalningar av ekonomiskt
bistånd samt placeringskostnader för vuxna.
Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.
Åtgärder






Arbetet med placeringskostnader för Övriga vuxna är det
viktigt att skynda på processen med att komma ut i ett eget
permanent boende. I samband med omorganisationen av IFO
har handläggningen flyttats till vuxenenheten vilket bedöms
på sikt ge större möjligheter till samordning. Den permanenta
utökningen av antalet handläggare ger möjlighet att mer
uppföljning.
Inom barnavården är fortsatt bedömning i varje ärende om
öppenvårdsinsatser att föredra. Ett medvetet arbete för att
utöka andelen barn i familjehem och minska andelen barn i
HVB hem fortsätter. Möjligheten till jourfamiljehem som
alternativ till akuta HVB placeringar undersöks.
Inom försörjningsenheten fortsätter arbetet med inriktning
mot egen försörjning i samverkan med andra. Från mars
månad har personalresurs avsatts för arbete med
praktikplacering enligt KF;s uppdrag Den automatiserade
handläggningen som har införts under förra året har inneburit
en lättnad i arbetsbelastningen för ekonomihandläggarna och
har möjliggjort en omfördelning av resurser på enheten.

Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 8 200 tkr.
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med given
budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Åtgärder
 Enhetscheferna för gruppbostäder arbetar aktivt med bemanningskrav
kopplat till individens behov, dvs att timmarna fördelas på rätt sätt för att
komma brukarna till största gagn. Hänsyn tas även till arbetsmiljö där vi
måste säkra upp kring arbetet med vissa brukare med utmanande beteenden.
 Utvecklingsarbete inom assistansen är att arbeta med sjuktalen bland
medarbetare och utveckling av mer teamarbete.
 Inom Sysselsättningen pågår ett aktivt arbete med att fördela personalresurs
efter brukarens behov i centrum. Sysselsättningen är en verksamhet som har
haft en stor volymökning av deltagare de senaste åren och står inför
utmaningen att ta emot fler deltagare och samtidigt hitta nya sätt att hitta en
alternativ och mer utåtriktat och integrerat verksamhet.
Korttidsverksamheten är inne i ett förändringsarbete där två enheter slås ihop till en
större. Samplanering av personal ska ge en effektivare schemaläggning. Stor
volymökning av barn- och ungdomar har skett det senaste åren. Behov finns att
hitta en metod för stödbehovsmätning i barnverksamheten. Målsättning är att hamna
på budgetram.

Bedömning
Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter trenden inom barn- och
ungdomsvården samt att kostnader för utbetalning av ekonomiskt minskat
något.
Positivt är att personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen har
stabiliserats.
Problematiskt är att personalkostnaderna inom funktionsstöd är fortsatt högre
än budgeterade medel men påverkan av ökad vårdtyngd, volymökningar
samt pandemin är en del av detta.
Köp av externa platser inom funktionsstöd är fortsatt hög. Prognosen på
helår är svår att bedöma.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna februari månads uppföljning.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M) Mia Persson (MP),
Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Birgitta Lagerlund (M) och
Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt yrkar att
socialnämnden ska ge socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att bereda
åtgärdsförslag för att nå budget i balans. Arbetsmaterial som används för att ta
fram förslag ska redovisas i nämnden. Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till
tjänsteförslaget samt Therese Åbergs (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

-

att godkänna februari månads uppföljning

-

att ge socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att bereda åtgärdsförslag
för att nå budget i balans

-

att arbetsmaterial som används för att ta fram förslag ska redovisas i
nämnden

________________
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 81c85470-3147-44a3-847c-640b725ec1da

Beslut
Socialnämnden beslutar;

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-30

8(32)

Socialnämnden

§ 37

Dnr 2021-000060 700

Kvalitetsberättelse 2020
Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Ann-Sofie Ström.

Enligt Socialstyrelsens förskrifter (SOSFS 2011:9) ska verksamheten vara av
god kvalitet och det är socialnämndens uppgift att fastställa ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Med stöd av
ledningssystemet ska den som ansvarar för verksamheten planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet kräver att det förs fortlöpande dokumentation kring det
systematiska kvalitetsarbetets alla delar. Utöver kravet på att dokumentera
kvalitetsarbetet fortlöpande ska kvalitetsarbetet beskrivas och dokumenteras
årligen i en kvalitetsberättelse. Syftet med kvalitetsberättelsen är att ge en
sammanfattande och klargörande bild över hur arbetet sett ut under året.
I kvalitetsberättelen redogörs bland annat för hur nämndens målarbete
bedrivits under årettillsammans med en uppföljning av resultatet, nämndens
arbete med internkontroll tillsammans med uppföljning samt hur det
strukturerade förbättringsarbetet bedrivits under året.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna kvalitetsberättelsen för år 2020.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Thomas Svensson (S),
Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson (S) och Birgitta
Lagerlund (M).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar på att verksamhetschef för Funktionsstöd får i uppdrag
att återkomma till nämnden när resultatet analyserats. Detta för att nämnden ska
veta om vidare åtgärder behöver vidtas.
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt Malin
Månssons (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut

-

att verksamhetschef för Funktionsstöd får i uppdrag att återkomma till
nämnden när resultatet analyserats. Detta för att nämnden ska veta om
vidare åtgärder behöver vidtas.

________________
Underlag: Kvalitetsberättelse 2020
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 38

Dnr 2021-000063 700

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska
patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom
egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan
har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador
har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har
hanterats.
Patientsäkerhetsberättelse är upprättad och socialnämnden föreslås besluta:
Att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare socialnämnden 2020 till protokollet
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta:
-

att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare socialnämnden 2020 till protokollet

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD),
Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (-), Thomas Svensson (S) och Kerstin
Haraldsson (C).
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Beslut
Socialnämnden föreslås besluta:
-

att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare socialnämnden 2020 till protokollet

________________
Underlag: Patientsäkerhetsberättelse 2020 SF
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Socialnämnden

§ 39

Dnr 2021-000064 047

Statsbidrag Habiliteringsersättning 2021

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2021 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet. Statsbidrag för att
stimulera habiliteringsersättningen har betalats ut sedan 2018.
Ronneby kommun kan erhålla 1 243 047 kr under 2021 för att nyttjas som
stimulansbidrag under året. Daglig verksamhet är en stödinsats enligt LSS.
Endast personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en
hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med
varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har rätt till habiliteringsersättning.
Ca 200 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom
Funktionsstöd. Daglig verksamhet bedrivs i olika former, allt ifrån
sinnestimulering, gruppaktiviteter, skapande verksamhet till individuella
placeringar på arbetsplatser. Syftet med insatsen är att främja delaktigheten i
samhället och bidra till den personliga utvecklingen.
Habiliteringsersättningen är viktig för den enskilde och ger ett ekonomiskt
tillskott för en grupp individer som har en begränsad ekonomi. Ersättningen
kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är en frivillig ersättning
för kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har
höjts med 95 öre på 12 år.
Ronneby kommun betalar 2021, 7,95kr/ h i habiliteringsersättning. I dialog
med deltagare inom sysselsättningen framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalats ut sedan 2018 i form av
stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott. Det är
mänga som under flera år levt med en mycket begränsad ekonomi med små
möjligheter att påverka sin situation. Deltagare har berättat att de nu haft
möjlighet att köpa möbler, elektronik, göra resor som de i vanliga fall inte
har råd med.
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Socialnämnden



Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och Thomas
Svensson (S).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar på att bidraget i december 2021 ska betalas ut innan
jul.
Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och Thomas Svensson
(S) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt Malin Månssons (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;

Justerandes sign



Föreslå kommunstyrelsen att rekvirera statsbidrag på 1 243 047 kr
från Socialstyrelsen, som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.



Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,95 kr/tim. Det ska tydligt
framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar
ut under 2021.



Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år
2022 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2021.



Bidraget i december 2021 ska betalas ut innan jul.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
 Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
statsbidrag på 1 243 047 kr från Socialstyrelsen, som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2021 och som
betalas ut vid två tillfällen, juni och december 2021, som en extra
timersättning.
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Socialnämnden

________________
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Exp: Akten, kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 40

Dnr 2021-000058 700

Förebyggande teamets arbete
Ärendet föredras av enhetschef Pernilla Hovbäck.

2017 tog socialnämnden beslut att ställa sig bakom den inriktning som beskrevs
angående förebyggande teams arbete. Den beskrivningen har nu reviderats eftersom
teamet numera består av två personer istället för tre. Detta utifrån en
omorganisation som Individ- och familjeomsorgen har genomgått där bland annat
en fältsekreterartjänst i Förebyggande teamet omvandlades till en
ungdomssekreterartjänst då det framkommit ett sådant behov.
Förebyggande team arbetar med en rad olika arbetsuppgifter på olika nivåer. Alla
arbetsuppgifter har på olika sätt ett preventivt syfte. Det handlar bland annat om
uppsökande arbete, kontaktmannaskap med högstadieskolorna, gruppverksamheter,
utbildningar och samverkan.
Det som har tillagts i revideringen är ett förtydligande kring hur förebyggande team
arbetar uppsökande, deras roll i Agera tillsammans som ska starta upp på
mellanstadieskolorna i Ronneby samt en uppdatering av de olika
samverkansgrupperna som förebyggande team deltar i. Den som tagits bort gällande
teamets arbetsuppgifter handlar om en del myndighetsutövning som kommer att
flyttas till andra enheter.

Bedömning
Utifrån att Förebyggande teamet nu är två personer behöver denna revidering göras.
De arbetsuppgifter som plockas bort innebär risker för ungdomarna i Ronneby
kommun och riskerna kan minimeras men inte helt undvikas (närmare beskrivning
finns i barnkonsekvensanalysen). Å andra sidan gör revideringen det möjligt för
teamet att arbeta och fokusera mer på sina övriga arbetsuppgifter som syftar till att
hjälpa Ronnebys kommuns ungdomar att utvecklas gynnsamt.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
- att ställa sig bakom inriktningen på förebyggande teamets arbete

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Birgitta Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD), Anna
Carlbrant (-) och Malin Månsson (S).
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Socialnämnden

Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (-)
yrkar bifall till tjänsteförslaget. Malin Månsson (S) yrkar på tillägget att en
återrapportering ska ske i september.

Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att ställa sig bakom inriktningen på förebyggande teamets arbete

-

att återrapportering ska ske i september

________________
Underlag: Beskrivning av Förebyggande Teamets arbete
Barnkonsekvensanalys utifrån revideringen
Exp: Akten, förebyggande teamet
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Socialnämnden

§ 41

Dnr 2021-000066 700

Jourhem för barn 0-18 år
Sammanfattning
Under åren 2017-2020 har i snitt 5 barn/år i åldern 0-18 varit placerade akut
på HVB-hem i brist på familjehem. Ytterligare i snitt 6/år barn har varit
placerade i enskilt hem i avvaktan på ett stadigvarande familjehem. Barnen
har varit på HVB eller i enskilt hem i allt ifrån någon vecka till över ett
halvår.
Många barn som är i behov av att placeras utanför hemmet blir placerade
akut och i tillfälliga familjer eller på HVB, Hem för vård och boende. De
över 12 år blir i de flesta fall placerade på HVB och ofta blir de sedan kvar
under en lång tid.
Verksamheten vill nu ges möjligheten att anställa/kontraktera ett jourhem för
Ronneby Kommun.
Ett kontrakterat jourhem är ett utrett familjehem som är anställda för att akut
kunna ta emot placerade barn. Minst en vuxen i hemmet är hemma på heltid
för att kunna ta hand om de placerade barnen. Barnet/barnen kan bo i max
sex månader hos jourhemmet. Jourhemmet ansvarar för den dagliga
omsorgen av barnet. Förhoppning är att det tilltänkta jourhemmet ligger i
Ronneby kommun så att barnet kan gå kvar i sin skola/ förskola om det är till
barnets bästa. Detta gör att barnet inte behöver byta skola ytterligare en
gång.
I många av placeringarna behöver barnet placeras barn akut på dagen.
Verksamheten har då svårt att hitta ett familjehem och det tar mycket arbete
att kontakta familjehem och HVB-hem för att hitta en plats till barnet.
Många av de familjehem som verksamheten har kontakt med har svårigheter
med att kunna ta akuta oplanerade placeringar. Detta gör att barnen ofta blir
placerade på HVB-hem i avvaktan på familjehem. Ett jourhem är beredda
på att kunna ta emot barnet inom ett par timmar.
Verksamheten skulle vilja få möjligheten att kontraktera ett jourhem. Förslag
gällande avtal är att det kommer ingå att ta emot 2 barn för arvodet 30 000:/månaden och omkostnad utgår enligt SKR´s rekommendation utifrån varje
barns ålder. Om jourhemmet ska ta ytterligare barn, t ex om det är tre
syskon, så utgår arvode och omkostnad, enligt SKR´s rekommendation
utifrån varje barns ålder.
På ett år kommer jourhemmet att kosta cirka 504 000kr plus omkostnad.
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Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh.
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Om jourhemmet utnyttjas till 50 % kommer en dygnsplats att kosta cirka
1500:- inräknat omkostnad.
En placering för ett barn på Notavillan HVB kostar 3600:- dygnet.
En placering på Solägget HVB, barn 13 år uppåt kostar 3745:-/dygnet.
En placering på Villa Mjällby 5600:-/dygnet, tar emot 13 år och uppåt.

Barnkonsekvensanalys
Enligt barnkonventionen artikel 3 är barnets bästa viktig i alla beslut som rör
barn. Utifrån barnets bästa görs bedömningen att det är till barnets bästa att
få placeras i ett jourhem istället för på HVB. Att få bo hos en familj och få
sin dagliga omsorg tillgodosedd av 1-2 omsorgsgivare bedöms vara ett bättre
alternativ i de allra flesta fall. Barnet kan vara kvar i jourhem fram till dess
att det finns möjlighet att flytta hem eller till ett stadigvarande boende.
Bedömning
Den bedömning som görs är att ett jourhem skulle göra att barn kan placeras
direkt hos en familj och inte behöver vara på ett HVB-hem. Detta bedöms
vara till barnets bästa, att få tillgång till en trygg miljö med ett fåtal vuxna.
Många av barnen som placeras har varit med om trauman och en bristande
omsorgsförmåga hos föräldrarna vilket gör att det är av yttersta vikt att de får
möjlighet till en trygg miljö med vuxna som kan se dem.
Ett jourhem kan också ge en bra bild av barnets behov så att vi bättre kan
matcha inför en stadigvarande placering.
Utifrån en ekonomisk aspekt är bedömningen att det inte kommer att bli mer
kostsamt med ett jourhem än med de alternativ som finns idag.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget om att anställa ett
jourhem enligt ovanstående förslag.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD),
Mia Persson (MP), Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M)
yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Då grannkommunerna har jourhem har kontakt tagits med Karlskrona,
Karlshamn och Sölvesborg. Arvode och omkostnad kommer att vara enlighet
med dem.
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget om att anställa ett jourhem
enligt ovanstående förslag.
Visma Addo ID-nummer : 81c85470-3147-44a3-847c-640b725ec1da

________________
Exp: Akten, socialförvaltningen
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Socialnämnden

§ 42

Dnr 2021-000065 700

Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning behöver kompletteras för att ge den
sociala beredskapen möjlighet att tillfälligt placera vuxna personer i skyddat
boende.
Nuvarande lydelse
13.21 Beslut om bistånd i form av
skyddat boende

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef

Föreslagen lydelse

13.21 Beslut om bistånd i form av
skyddat boende

Under beredskap
får tjänstgörande
beredskap fatta
beslut

Förslag till beslut
Att Socialnämnden beslutar om ovanstående ändring av Socialnämndens
delegationsordning.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående ändring av Socialnämndens
delegationsordning.
________________
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Exp: Akten, socialförvaltningen
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§ 43

Dnr 2021-000010 042

Sammanfattning
Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, februari månad
2021, redovisas för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Underlag: Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten feb 2021
Verksamhetsuppföljning Sesam feb 2021
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 81c85470-3147-44a3-847c-640b725ec1da

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-30

23(32)

Socialnämnden

§ 44

Dnr 2021-000009 042

Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, februari
månad 2021, redovisas för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S),
och Magnus Björk (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera
informationen till protokollet samt att nämnden vill ha en mer noggrann
genomgång av uppföljningen på nämnden i april.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

att notera informationen till protokollet

-

att nämnden vill ha en mer noggrann genomgång av uppföljningen på
nämnden i april

________________
Underlag: Försörjning feb 2021
Exp: Akten, socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : 81c85470-3147-44a3-847c-640b725ec1da

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2021

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-30

24(32)

Socialnämnden

§ 45

Dnr 2021-000008 042

Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, februari månad 2021,
redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Underlag: Verksamhetsuppföljning barn feb 2021
Orsaker & insatser barn feb 2021
Exp: Akten
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§ 46

Dnr 2021-000050 019

Sammanfattning
Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program är över 10 år gammalt. I
enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-29 har ett förslag på nytt
program har tagits fram under 2019 och 2020. Syftet med internremissen är
att ge alla kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på
de utvecklingsområden och ställningstaganden som föreslås.
Bedömning
Förslag till program är genomarbetat och gediget. Förvaltningen har inget att
erinra tillägga till förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till Landsbygdspolitiskt
program.
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 ställer sig bakom utredarens förslag till Landsbygdspolitiskt
program.
________________
Underlag: Förslag till Landsbygdspolitiskt program
Exp: Akten, Stadshuset@ronneby.se Dnr 2018/516
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§ 47

Dnr 2021-000006 700

Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om en avslutad Lex Sarah
utredning upprättad 2021-02-26. Utredningen handlar om hantering av
privata medel. Rutiner har ej följts. Ingen anmälan kommer göras till IVO.
Lex Sarah utredning påbörjad angående att rutiner inte följts beträffande
gemensamma måltider.
Ernest & Young ska granska placeringar av barn och vuxna inom Individoch familjeomsorgen på uppdrag av kommunrevisorerna.
Samarbete med IVO.
Verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen kommer gå i pension
vid årsskiftet. Annonsering kommer ske i månadsskiftet april-maj.
Konsult kommer anställas för tre månader inom barn- och familjeenheten.
Därefter kommer två nyrekryterade personer att påbörja sina anställningar.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att socialnämnden noterar
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 48

Dnr 2021-000053 001

Sammanfattning
Den svenska lagstiftningen regleras genom bl.a. grundlagar, kommunallag
och speciallagstiftning hur åtaganden om mänskliga rättigheter ska
förverkligas i Sverige. Offentliga aktörer måste förhålla sig till Sveriges
konventionsåtaganden om såväl politiska och medborgerliga rättigheter som
ekonomiska och sociala rättigheter. Sedan 2014 har regeringen en
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att
stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna inom styrning och ledning på
kommunal nivå. Målet är att utveckla arbetet med att stärka respekten för
mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan
omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten och integreras i
ordinarie styrnings- och ledningsprocesser.
Ronneby kommuns strategiska målområden grundar sig i Agenda 2030 och
har brutits ner i kommunstyrelsens och nämndens mål för 2021. De
strategiska målområdena utgår ifrån kommunens värdegrund och har även
legat till grund för kommunens framtagande av Integrationsstrategi 20192021 (KF 2019-11-28, § 353).
Under 2018/2019 beviljades kommunen även medel från Delmos
(Delegationen mot segregation) och det gjordes en kartläggning och
behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser i
kommunen i syfte att minska och motverka segregation. Utifrån denna
kartläggning och behovsanalys har kommunen fått vidare projektbidrag för
tre insatser under 2020 för insatser för åren 2020-2021. En av dem är att
erbjuda förtroendevalda och anställda kompetenshöjning inom mänskliga
rättigheter kopplat till demokrati och segregation som är en viktig
förutsättning och i sig en nödvändighet för att förstå segregation och dess
påverkan och konsekvenser för individ och samhället. Insatsen är i sin tur ett
redskap för att i fortsättningen kunna arbeta med att minska och motverka
segregation i vår kommun och i det långa loppet minska kostnader som en
del av segregationens konsekvenser.
Som anställd skall vi veta mer om vilket ansvar vi som kommunanställda har
för upprätthållandet samt implementeringen av mänskliga rättigheter i vårt
arbete, i möte med våra anställda, kollegor och klienter. För att uppnå att alla
anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun skall utgå ifrån
samma grund skall de få en genomgång av de mänskliga rättigheterna inom
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Utbildning
Kommunen har upphandlat en MR-utbildning med Enact för att genomföra
utbildning under mars och april månad. Under utbildningen kommer ett
urval av förtroendevalda och anställda få en genomgång av grundläggande
och relevanta regelverk kring mänskliga rättigheter kopplat till demokrati
och segregation. Deltagare kommer få kunskap och redskap i:
 Hur vi bidrar till jämställt och likvärdigt bemötande på
arbetsplatsen
 Hur vi löser konflikter där mänskliga rättigheter
utmanas
 Hur vi tar emot och introducerar en nyanställd
 Hur vi använder mänskliga rättigheter som ett redskap
för att förbättra ledarskap och motverka
odemokratiska och fientliga idéer och beteenden på
arbetsplatsen
Utbildning är uppdelad på två pass samt ett tredje specialpass som endast
riktas till enhetschefer, rektorer och av förvaltningen utvalda nyckelpersoner
för vidare spridning i verksamheten. Bilaga 1 beskriver utbildningens
innehåll samt tidsplan.
Bedömning
För att vi ska kunna kvalitetssäkra människorättsperspektivet i styrning och
ledning, anser vi att alla 178 förtroendevalda (ledamöter och ersättare) bör
genomgå ovan nämnda utbildning i mänskliga rättigheter.
Tid och kostnad
Utbildning – del 1: 2,5 timmar
Utbildning – del 2: 3 timmar
Total kostnad per deltagare: 1 958 kr
Total kostnad för förtroendevalda: 348 524 kr
Arvoden för deltagande utgår från beviljade projektmedel.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelse, Utbildningsnämnd, Vård- och Omsorgsnämnd,
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säkert och rätt sätt agera och interagera i olika situationer, framför allt vid
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Socialnämnd, Teknik, Fritid- och Kulturnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd,
Krisledningsnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, AB Ronneby
Helsobrunns styrelse, AB Ronneby Industrifastigheters styrelse, Ronneby
Miljö & Teknik AB:s styrelse och AB Ronnebyhus styrelse att
besluta;
att föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen
i kompetenshöjande syfte

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Thomas Svensson (S),
Magnus Björk (S), Birgitta Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Mia Persson
(MP), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant (-), Kerstin Haraldsson (C) och
Lena Karstensson (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 föreslå sina ledamöter och ersättare att genomgå MR-utbildningen
i kompetenshöjande syfte

________________
Exp: Akten
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§ 49

Dnr 2021-000004 002

Delegationsärenden - 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och att noterar informationen till
protokollet.
______________
Exp: Akten
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Delegationsbeslut för perioden 2021-02-01 till 2021-02-28 redovisas.
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§ 50

Dnr 2021-000003 006

Delgivningsärende mm - 2021

1. Beslut-2021000090-KS-§ 92- Resultat KKIK 2020
2. Beslut-2020000595-KS-§ 51+ bilaga Riktlinjer för kravverksamheten
3. Beslut-2021000070-KS-§ 40- entledigande från uppdrag Ingrid
Carlsson (M)
4. Överenskommelse ang tandvård Dnr: 2021-000052
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att socialnämnden noterar
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 51

Dnr 2021-000002 006

Övriga frågor/ärenden - 2021
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Sammanfattning
Inga övriga frågor/ärenden togs upp på sammanträdet.
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