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§ 116 Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare och tid för justering - 2020 

 

Beslut 

2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese 

Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering sker på 

kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-11-03, klockan 16.00. 

Justering av § 128 sker omedelbart efter dagens sammanträde, 2020-10-27 

kl. 17.00. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 117 Dnr 2020-000030 042 

Ekonomisk uppföljning – september 2020 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy Wilson föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar ett underskott med 2 324 tkr inkl 

överföringen från balanskontot, ensamkommande barn. Prognosen är en 

förbättring med ca 1 000 tkr i jämförelse med föregående månad. 

 

Individ-och familjeomsorgen Prognosen visar ett underskott på ca 11 100 tkr 

exklusive balanskontot. En förbättring med 763 tkr jämfört med T 2. 

Underskottet består av utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt 

placeringskostnader för vuxna. Personalkostnader inklusive inhyrd personal 

och statsbidrag exkl verksamhet 600 och 601 har minskat med 1 100 tkr 

jämfört med bokslut 2019. Placeringskostnader för barn och unga visar en 

prognos med ca 38 800 tkr. Bokslut 2019 var motsvarande kostnad 46 800 

tkr.  

Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.  

Åtgärder 

 Digital medarbetare har inneburit möjlighet till omflyttning och 

förstärkning av resurser för uppföljning och planering mot egen 

försörjning. 

 Förstärkt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten samt SFI pågår 

som ett led i att försörjningsstödstagare kommer ut i aktivitet. 

 Ny organisation inom individ- och familjeomsorgen skapar nya 

enhetsstrukturer. Kommer påverka arbetsmiljön positivt. Tydlighet 

och sammanhållen myndighetsutövningen i barnavården är en del i 

detta samt ärendehantering gällande våld i nära relation som flyttas 

till Vuxenenheten vilket bedöms på sikt ge större möjligheter till 

samordning mellan handläggare. 

  

Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 7 402 tkr. En 

förbättring med 536 tkr jämfört med T 2. 
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med given 

budget.  

Personalkostnader högre än budgeterat beror på omställning till kraftigt 

sänkt budget. Gruppbostäderna har utöver kraftigt sänkt budget hanterat 

ökade insatser i och med att vårdtyngden har ökat. Samt att vissa brukare 

varit hemma från daglig verksamhet pga Covid19. Detta har krävt ökad 
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bemanning på boendet samtidigt som det är meningen att bemanningen ska 

minska.  

Budgeten är så kraftigt nedbantad att det inte finns utrymme för någon 

avvikelse exempelvis extra kostnad i samband med personalärende. 

Korttidsverksamheten har utökat sin bemanning för att klara av den 

volymökning som skett, vilket innebär ett överskridande av 

personalbudgeten. 
 

Åtgärder 

 Fortsatt arbete med samplanering av personalresurser som ett led till 

anpassning till tilldelad budget. Sammanslagning av två "kortisar" till 

ett innebär mer ändamålsenliga lokaler samt en samordnad 

bemanning.        

Bedömning 

Förbättring i prognosen har skett med ca 1 000 tkr jämfört med augusti 

ekonomiska uppföljning. Inom funktionsstöd består det från flera 

sammantagna konton. Positivt är att personalkostnaderna inom funktionsstöd 

har minskat, om än marginellt. 

Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter trenden inom barn- och 

ungdomsvården samt att kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd 

minskat något. 

Exklusive verksamheterna 600 och 601 visar prognosen att kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd, köp av huvudverksamhet samt familjehem och 

kontaktperson/familj är f.n. 3 816 tkr bättre än i bokslut 2019.  

Problematiskt är att personalkostnaderna inom funktionsstöd är fortsatt högre 

än budgeterade medel men påverkan av ökad vårdtyngd, pandemin samt 

övergången från årsarbetstidsavtalet till AB är förklaringen till detta.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna september månads uppföljning.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L), Peter Bowin (V) 

och Nicolas Westrup (SD). 

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.       
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Beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna september månads uppföljning. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 118 Dnr 2020-000118 006 

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott 2021 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott föreslås fortsätta med sina 

sammanträden på tisdagar kl. 13.00. Följande förslag ges till 

sammanträdestider 2021: 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

 

19/1                    17/8 

16/2                    21/9 

23/3                    19/10 

20/4                    23/11 

18/5                    14/12 

15/6                     

 

Socialnämnden 

 

26/1                    24/8 

23/2                    28/9 

30/3                    26/10 

27/4                    30/11 

25/5                    21/12 

22/6    
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås fastställa sammanträdestider för 2021 i enlighet med 

ovanstående förslag. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Therese Åberg (M), Anna 

Carlbrant (-) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att flytta sammanträdena i december till tidigare 

datum. Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), Birgitta 

Lagerlund (M) och  Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget. Malin 

Månsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag men 

ingen omröstning efterfrågas. Lena Mahrle (L) väljer att inte delta i beslutet 

på grund av att hon lämnar nämnden efter detta sammanträde.    

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2021 i enlighet med 

ovanstående förslag. 

________________ 

Exp: Akten, Kanslienheten 
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§ 119 Dnr 2020-000129 001 

Anmälan av nytt, tillfälligt, dataskyddsombud  

 

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 och bolag, 

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. 

Mathias Kågell är dataskyddsombud för kommunen. Han ska vara 

föräldraledig från och med den 9 oktober 2020 till och med den 1 februari 

2021. Under hans föräldraledighet ska Anders Karlsson, kommunarkivarie, 

agera som DSO. Nämnderna måste därför utse Anders Karlsson till DSO 

under den angivna perioden. Efter den angivna perioden ska Mathias Kågell 

återinträda som DSO för kommunen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som 

dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari 

2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO.      

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.            
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Beslut 

Socialnämnden utser Anders Karlsson, kommunarkivarie, som 

dataskyddsombud från och med den 9 oktober 2020 till och med 1 februari 

2021. Därefter ska Mathias Kågell återinträda i uppdraget som DSO. 

________________ 

Exp: Datainspektionen  

Mathias Kågell, kommunjurist 

Anders Karlsson, kommunarkivarie 

Kanslichefen 

Förvaltningschefen  
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§ 120 Dnr 2020-000024 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2020 

Enhetschef Malin Gustafsson föredrar ärendet. 

Bilagor 

Verksamhetsuppföljning Försörjningsstöd september 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), Peter 

Bowin (V) 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 noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 121 Dnr 2020-000023 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2020 

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Bilagor 

Verksamhetsuppföljning barn september 2020 

Verksamhetsuppföljning barn orsak och insatser september 2020      

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Lena Mahrle (L), Malin Månsson (S) och Peter Bowin 

(V). 

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 noterar informationen till protokollet. 

 ________________ 

Exp: Akten 
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§ 122 Dnr 2020-000076 009 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2020 

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Bilagor 

Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten september 2020 

Verksamhetsuppföljning Sesam 2020      

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Peter Bowin (V).  

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.  

Protokollsanteckning 

Siffran för pågående utredningar är hög på grund av att färdiga utredningar 

inte avslutats i systemet beroende på personalbrist.      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

 ________________ 

Exp: Akten 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(20) 
2020-10-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2020-000013 700 

Aktuellt i verksamheten 2020 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar. 

Sammanfattning  

1. Det är i nuläget en stabil personalsituation. Det känns positivt inför 

framtiden. Det har anställts två nya teamledare inom Barn- och 

Familjeenheten. En har redan tillträtt den andra kommer tillträda i 

mitten på januari.  

2. Information om läget gällande Covid-19. 

3. Bidrag för psykisk ohälsa, barnområdet en pott på 300 000 kr. Ett 

projekt ihop med barnhälsovården vid namn ”Barnsäkert”, handlar 

om förebyggande arbete. BVC sköterskan har ett frågeformulär till 

nyblivna föräldrar, 19 frågor. Det behövs resursförstärkning på ca 25-

30 % av denna pott för att kunna genomföra detta projekt. Förslaget 

är att förlägga resursen till Råd och stöd. 

4. En personal från vardera socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från respektive 

förvaltnings förvaltningschefer att utreda och skriva ihop ett förslag 

till en modell för att arbeta med skolnärvaron. Rapporten ska vara 

klar i slutet av november.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Peter 

Bowin (V) och Anna- Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar 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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§ 124 Dnr 2020-000062 752 

2020 - 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 6f § socialtjänstlagen 

 

Sammanfattning  

Enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för tredje 

kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finne att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

densamma till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: Akten, Kommunfullmäktige  
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§ 125 Dnr 2020-000008 002 

Delegationsärende - 2020 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet. 

Delegationsbeslut för perioden 2020-09-01 till 2020-09-30 redovisas.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen och att notera 

informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Lena Mahrle (L). 

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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§ 126 Dnr 2020-000007 709 

Delgivningsärende mm - 2020 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

1 - Beslut KS Delårsrapport 2020-08-31 för Ronneby kommun 

2- Direktionen Protokoll Cura 2020-10-02 

3- Protokoll Finsam sep 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar 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 noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 127 Dnr 2020-000004 709 

Övriga frågor/ärenden - 2020 

 

Sammanfattning  

1. Avtackning inför pension av verksamhetschef Jörgen Nilsson med 

blommor och tal.  

2. Jessica Masmanidou, ny verksamhetschef, presenterar sig för 

nämnden.  

3. Information inför nästa nämnd: 

- Eva Karlström och Timo Lindblad kommer för att informera om 

Finsam projektet 

- Therese Bohnsack och Malin Gustafsson kommer för att informera 

om arbetsmarknadsenheten och samarbetet de har med 

försörjningsenheten.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar 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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