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Ersättare Samer  Alterkawi (V) 
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§ 102 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

Ledamot Malin Månsson (S) föreslås att jämte ordföranden Therese Åberg 

(M) justera dagens protokoll, 2019-06-28 kl. 07:30.  

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

sammanträdet, ett yttrande till Kammarrätten. 

 

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

dagens protokoll, samt att ärendet gällande yttrande till Kammarrätten 

behandlas på dagens sammanträde. 

 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

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

protokoll, fredagen den 28 juni kl. 07:30, samt att behandla extra ärendet 

på dagen sammanträde.     

________________ 

Exp: 
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§ 103 Dnr 2019-000019 751 

Individärende/sekretess 
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§ 104 Dnr 2019-000109 041 

Budget 2020 - 2021 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning  

Återremiss ”Förslag till budget 2020-2021 plan 2022-2023”, beslutat av 

socialnämnden 2019-05-28 § 93 

Förvaltningen har i sin prognos för kommande år ett behov av utökad ram 

med ca 37 mkr. Förvaltningen presenterade ett förslag för socialnämnden, 

2019-05-28, med total besparing om ca 9 mkr. Besparingen presenteras i 

dispositionerna tillsammans med förklarande bilagor. Socialnämnden 

återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att redovisa förslag på 

ytterligare besparingar omfattande ca 27 mkr.  

Uppdraget till förvaltningen är att återkomma med redovisning av 

indragning/nedläggning av ”ej lagstadgad verksamhet” tillsammans med 

kostnadsberäkning och konsekvensanalys. Samt att utreda vilka 

konsekvenser av att uppnå budget i balans inom given budgetram kommer 

att innebära. Förvaltningen har i bilagor presenterat 10 förslag på 

besparingar för att uppnå budget i balans. Förslagen innebär i sin helhet stora 

inskränkningar i verksamheten. Det kan innebära att lagstiftarens intentioner 

inte kan uppfyllas. 

En del av förslagen att avveckla nuvarande verksamheter i egen regi för att 

istället köpas externt finns med i förslagen. De beräkningar som är framtagna 

är grova uppskattningar. Möjligheten att exempelvis köpa öppenvård externt 

är mycket oklar.                                                                                                                      

Konsekvenser för arbetsmiljön 

Vid beslut om att anta hela eller delar av besparingsförslagen kommer det att 

få stor påverkan på arbetsmiljön. Ökad arbetsbelastning kan innebära hög 

risk för ökade sjuktal. Risk för att hot och våld ökar. Risk för att 

personalomsättningen kommer att öka.      

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden godkänner förslag till budget 2020-2021 plan 2022/23 

samt äskande av medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Birgitta 

Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Mia Persson 

(MP), Nicolas Westrup (SD), Kerstin Haraldsson (C), tjänstgörande ersättare 

Åsa Evaldsson (M), Pia Zickbauer Svabre (S) samt ersättare Christian 

Ivarsson (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson 

(M), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin Haraldsson (C) samt Nicolas Westrup 

(SD) att efter den genomlysning som nämnden gjort med hjälp av 

förvaltningen besluta enligt förslag till beslut samt att en enig socialnämnd 

anser att smärtgränsen är kraftigt passerad varför nämnden inte gör några 

prioriteringar bland besparingar och äskanden. 

 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget som innebär en besparing 

om ca 9 miljoner kronor, samt äskande och dispositioner gällande 27,4 

miljoner kronor. Detta då vi anser att vi inte kan uppfylla lagen eller de av 

kommunfullmäktige och nämnd uppsatta målen annars, samt med risk för 

ökade kostnader och eventuella viten.  

Vi yrkar även att när det gäller besparingsförslag utbildning funktionsstöd 

enligt bilaga 13, göra viss besparing genom att internutbilda, på plats av 

utsedd utbildad person, 1 dag 2020 och 2 dagar 2021, detta för att göra en 

besparing på vikariekostnaderna. 

 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att det inte avsätts några pengar för 

vikarier vid utbildning inom funktionsstöd, 0-dagarsalternativet.  

      

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandena som ej avser 

pengar för vikarier vid utbildning inom funktionsstöd och finner att nämnden 

bifaller ordförandens yrkande.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandena som avser 

pengar för vikarier vid utbildning inom funktionsstöd och finner att nämnden 

bifaller ordförandens yrkande.       
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Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för ordförande Therese Åbergs (M) yrkande. 

NEJ – röst för ledamot Malin Månssons (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för Therese Åbergs (M) yrkande och 5 nej-röster för 

Malin Månssons (S) yrkande, beslutar socialnämnden att bifalla ordförande 

Therese Åbergs (M) yrkande. 

 

Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti  Ja – röst  Nej – röst 

Therese Åberg  M  X 

Birgitta Lagerlund  M  X 

Jennie Risberg  M  X 

Kerstin Haraldsson  C  X 

Åsa Evaldsson  M  X 

Malin Månsson  S   X 

Thomas Svensson  S   X 

Pia Zickbauer Svabre  S   X 

Martin Moberg  S   X 

Mia Persson   MP   X 

Nicolas Westrup  SD  X 

Casper Andersson  SD  X 

Peter Jansson  SD  X 

_____________________________________________________________ 

Summa:   8 5        

 

Beslut 

Efter den genomlysning som nämnden gjort med hjälp av förvaltningen 

godkänner socialnämnden förslag till budget 2020-2021 plan 2022/23 samt 

äskande av medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.  
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Det avsätts inte några pengar för vikarier vid utbildning inom funktionsstöd, 

0-dagarsalternativet. 

En enig socialnämnd anser att smärtgränsen är kraftigt passerad varför 

nämnden inte gör några prioriteringar bland besparingar och äskanden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen/budgetberedningen 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

Ekonomienheten 
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§ 105 Dnr 2019-000006 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet med hjälp av ekonom 

Anna Lindén. 

Utdrag ur underlag/anslagsförbrukning: 

Prognosen jämfört med budget visar ett underskott med 27 467 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 26 700 

tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande avseende olika 

former av vårdkostnader och utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Funktionsstöd visar en prognos med underskott med 1 737 tkr. Trots högre 

kostnader för Köp verksamhet än budgeterat är prognosen positiv. Högre 

intäkter samt lägre personalkostnader är en del av detta. 

Personalkostnader inklusive inhyrd personal och statsbidrag för bemanning 

ger ett överskott med 875 tkr. 

Intäkter högre än budgeterat, ex vht 600 och 601. Utgör intäkt från 

Migrationsverket, personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader, 

riktade statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnavården, 

projektmedel inom psykisk hälsa, stimulansbidrag riktat mot 

habiliteringsersättning. 

Åtgärder 

Personalen utgör den största och viktigaste delen i förvaltningen. Att behålla 

och rekrytera personal är ett område som ska prioriteras av förvaltningen. 

-Arbetsmiljö exempelvis trivsel, arbetsbelastning, delaktighet, samarbete 

mm. 

-Ledarskap, att ha väl fungerande chefer och ledare är en förutsättning för att 

medborgare ska få ut det bästa och mesta av verksamheten. -Att skapa goda 

förutsättningar för våra chefer innebär att vi får behålla och utveckla vårt 

uppdrag. 

-Sjukfrånvaro, förvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaron. 

Placeringskostnader 

-Alltid överväga alternativ till externa placeringar. 
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-Arbeta med att korta ner placeringstiden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Anna 

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

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

Pia Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med hänsyn till det prognosticerade 

underskottet  

1. Bakgrund 

Med hänseende till det prognosticerade underskottet som redovisas för 

socialnämnden i maj när uppföljning av tertial 1 gjordes behöver 

nämnden vidta åtgärder för att verka för en budget i balans. En åtgärd är 

att vara strikt i de bedömningar som görs, och pröva lagstiftningen ännu 

mer. 

Yrkande 

att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vara mer strikt i sina 

bedömningar gällande beslut, både gällande den lagstadgade 

verksamheten och den som inte är det. 

2. Bakgrund 

Socialnämnden kan idag inte kontrollera hela kedjan gällande 

ekonomiskt bistånd för att få budget i balans. När en kommuninvånare 

fått beviljat ekonomiskt bistånd och våra planerare beslutat vilken insats 

som ska göras för att komma i egen försörjning går ansvaret vidare till bl 

a arbetsmarknadsenheten samt arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsinsatser. I detta skede har socialnämnden inte längre 

kontroll över vilken effekt insatsen ger men vi har fortfarande ansvaret 

för budgeten. Då kostnaden för utbetalning av ekonomiskt bistånd ökar 

är det önskvärt att socialnämnden får en månatlig uppföljning från 

kommunens arbetsmarknadsenhet för de insatser som görs för de 

personer som erhåller ekonomiskt bistånd. Vi önskar information om typ 

av insats, varaktighet innan man kommit i egenförsörjning per insats, om 

det är hel- eller deltidsaktivitet (beräknad heltid på 40 timmar i veckan) 

och åter i aktualisering. Samt att redovisningen blir kategoriserad som 

socialstyrelsens redovisning i ”öppna jämförelser”. Gällande för både det 

som arbetsmarknadsenheten utför i egen regi men även de beslut som tas 

av arbetsförmedlingen. Syftet är att socialnämnden ska få mer kunskap 
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om de ökande kostnaderna för ekonomiskt bistånd för den delen vi själva 

inte styr och verkar över men som vi är ekonomiskt ansvariga för. 

Yrkande 

att socialnämnden skickar skrivelsen vidare till kommunstyrelsen om att 

fatta beslut att arbetsmarknadsenheten tillgodoser socialnämnden med 

efterfrågad statistik som redovisas månatligen till nämnden inom det 

snaraste 

3. Bakgrund 

Den 10/6 hade socialnämndens arbetsutskott ett extra möte för att 

diskutera och bereda internbudgeten 2020-2023. Vid genomgång av 

verksamheten för funktionsstöd var arbetsutskottet tillsammans med 

förvaltningschef och verksamhetschefer överens om att man kan 

rationalisera bort tre stycken tjänster i kommande budget vilket bör 

verkställas redan nu pga nämndens underskott. Årstidsavtalet är uppsagt 

och om det kommer frigöra arbetstid från schemaplaneringen kan man 

inte beräkna i dagsläget.  Idag ser schemaanläggningen ut enligt följande 

(enligt ansvarig verksamhetschef): Schemaläggningen inför en ny 

schemaperiod mellan 6-10 veckor kan på vissa enheter ha en beräknad 

tidsåtgång mellan 35-45 timmar. 

- Schemamöten hela gruppen 

- Personal lägger sina önskemål 

- Personal lägger in sitt schema i Time Care planering 

- Ansvariga schemaläggare sammanställer schemat 

- Chef godkänner schemat 

Yrkande 

att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rationalisera bort 

tre stycken tjänster i funktionsstöds verksamhet snarast möjligt. 

 

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

(M) att det innevarande år, utöver redan kontrakterade utbildningar, ej 

genomförs nya utbildningar där vikariebehov finns. 

 

Malin Månsson (S) yrkar att 

1. gränsdragning i samarbetet mellan socialförvaltningen och 

arbetsmarknadsenheten tydliggörs, detta för att förhindra 

dubbelarbete och merkostnader 
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2. samplanering av personal, likt funktionsstöds modell, implementeras 

i övrig verksamhet där möjlighet finns 

3. vi snarats möjligt använder oss av de 40 platser till praktik, som 

aviserades av KS au, detta för att göra fler personer anställningsbara, 

samt generera besparingar längre fram 

4. all möjligheter till statsbidrag för socialförvaltningens verksamhet ses 

över, så att ingen möjlighet till intäkt missas 

5. alla möjligheter på kontonivå ses över för en eventuell belastning av 

EKB-kontot  

6. tät dialog förs med Cura för ett eventuellt övertagande av vår 

socialjour genomförs snarast, för att frigöra tid för vår personal samt 

7. rutiner tas fram för att tydliggöra vårt åtagande och ansvar för 

personer med skyddsbehov (ej våld i nära relationer) t ex tillräcklig 

nivå och tid, utan att förbise barnperspektivet.  

 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup 

(SD) avslag på Malin Månssons (S) yrkande med motiveringen att 

föreslagna åtgärderna redan görs och hanteras av förvaltningen.    

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på egna yrkanden 1-3 

samt Anna Carlbrants (-) yrkande och finner att nämnden bifaller desamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Malin Månssons (S) 

yrkande mot eget yrkande om avslag och finner att nämnden bifaller 

ordförandens eget yrkande. 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för ledamot Malin Månssons (S) yrkande.  

NEJ – röst för ordförande Therese Åbergs (M) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 röster för Therese Åbergs (M) avslagsyrkande och 5 ja-röster för 

Malin Månssons (S) yrkande, beslutar socialnämnden att avslå Malin 

Månssons (S) yrkande. 
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Ledamöter/tj.gör.ers.  Parti  Ja – röst  Nej – röst 

Therese Åberg  M   X 

Birgitta Lagerlund  M   X 

Åsa Evaldsson  M   X 

Kerstin Haraldsson  C   X 

Anna Carlbrant  -   X 

Malin Månsson  S  X 

Thomas Svensson  S  X 

Pia Zickbauer Svabre  S  X 

Martin Moberg  S  X 

Mia Persson   MP  X 

Nicolas Westrup  SD   X 

Casper Andersson  SD   X 

Peter Jansson  SD   X 

_____________________________________________________________ 

Summa   5 8 

      

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vara mer strikt i sina 

bedömningar gällande beslut, både gällande den lagstadgade verksamheten 

och den som inte är det. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rationalisera bort tre stycken 

tjänster i funktionsstöds verksamhet snarast möjligt. 

Innevarande år genomförs, utöver redan kontrakterade utbildningar, inga 

utbildningar där vikariebehov finns. 

Socialnämnden skickar skrivelsen vidare till kommunstyrelsen om att fatta 

beslut att arbetsmarknadsenheten tillgodoser socialnämnden med efterfrågad 

statistik som redovisas månatligen till nämnden inom det snaraste. 

 

Reservation 

Malin Månsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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________________ 

Exp:  

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich  
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§ 106 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Åsa Siebert redovisar och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende barn- och familj, utredningsenheten 

barn och ensamkommande barn.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Birgitta 

Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) samt tjänstgörande ersättare Åsa 

Evaldsson (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. 

________________ 

Exp: 
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§ 107 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Mia Persson 

(MP). 

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. 

________________ 

Exp: 
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§ 108 Dnr 2019-000121 139 

Remiss - Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ny reviderad 

integrationsstrategi för perioden 2019-2021. Strategin omfattar hela 

kommunen samt bolagen. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram 

handlingsplaner för att uppnå de framtagna målen.      

Bedömning och yttrande 

Förslag till strategin är i sin helhet bra.                                                                     

I förslaget står det att den skall gälla under nuvarande mandatperiod t.o.m. 

2021-12-31. Undertecknad anser att revidering och beslut av revideringen 

ska ske tidigast 2022-05-01. Motiveringen till detta är att eventuellt nya 

förtroendevalda i nämnder och styrelser ska vara delaktiga i beslutet.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD) samt Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 

bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet enligt ovan. 

________________ 

Exp:  

Kommunstyrelsen    
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§ 109 Dnr 2019-000123 406 

Remiss - Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Verksamhetschef Jörgen Nilsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Från kommunstyrelsen har inkommit begäran om remissyttrande angående 

kostnader för lunch till arbetstagare som är beviljad insatsen daglig 

verksamhet. 

I aktuellt förslag är kostnaden föreslagen till 49 kr/portion inkl dessert och 

46 kr/portion exkl dessert. Detta innebär en höjning från nuvarande 47 

kr/portion respektive 44 kr/portion.      

Bedömning 

En höjning av kostnaden för lunch inom daglig verksamhet med 2 kr/portion 

kommer att bli kännbar för en grupp med begränsad ekonomi. Ett fåtal 

personer lämnar daglig verksamhet för ett lönearbete och det innebär att 

möjligheten att påverka sin ekonomi i positiv riktning är obefintlig för 

personer som har beslut om insatsen daglig verksamhet.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna 

detsamma till kommunstyrelsen   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 

bifaller detsamma.           

Beslut 

Socialnämnden antar ovanstående yttrande och överlämnar det till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 110 Dnr 2019-000132 109 

Remiss - Medborgarförslag - Förslag att kommunen ska 
besluta om att inte pynta med äkta fjädrar inför påsk 

 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag till Ronneby kommun enligt 

följande: 

”Jag skulle vilja att Ronneby kommun tar ett formellt beslut om 

att inte pynta med äkta fjädrar inför påsk. Djurens rätt har sammanställt en 

lista över kommuner som ej använder äkta fjädrar och jag har sett 

reaktioner från Ronnebys invånare, inklusive mig själv, över 

att vi inte står med.” 

 

2019-04-25 § 125 beslutade kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

Socialnämnden har nu blivit remitterade och har möjlighet att lämna 

synpunkter kring medborgarförslaget till kommunstyrelsen.   

Bedömning 

Socialförvaltningen har inga synpunkter eller något att erinra kring 

ovanstående medborgarförslag.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande till 

kommunstyrelsen: 

Socialnämnden har inga synpunkter eller något att erinra kring 

medborgarförslaget om påskfjädrar.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 

bifaller detsamma.           
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Beslut 

Följande yttrande överlämnas till kommunstyrelsen: 

Socialnämnden har inga synpunkter eller något att erinra kring 

medborgarförslaget om påskfjädrar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 111 Dnr 2019-000131 009 

Inköpsstopp och anställningsstopp - Protokollsutdrag 
från kommunstyrelsen 2019-06-04 § 235 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har fattat beslut 2019-06-04, i protokoll § 235 om att 

”uppmana nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster som 

inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt undantagna 

från inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som är direktkopplade till 

brukare, elever m.fl., t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten 

omfattning som möjligt och helst inte alls.  

Tjänsteresor prövas av förvaltningschef.  

Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom 

konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.  

Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid.  

Beställningar som är gjorda berörs inte”.   

Bedömning 

Inköpsstopp ska råda för inköp av tjänster och varor som inte direkt berör 

brukare/klienter med undantag för engångsbelopp under sammanlagt 500 

kr/månad för varje chef med budgetansvar. Annat som exempelvis kostnader 

för utbildning, handledning mm skall prövas och godkännas av 

förvaltningschefen.  

Tjänsteresor som är direkt kopplade till klientarbetet skall undantas från 

inköpsstoppet enligt ovan.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag enligt ovan bedömning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Birgitta 

Lagerlund (M), Thomas Svensson (S) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 

bifaller detsamma.           

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att 

Inköpsstopp ska råda för inköp av tjänster och varor som inte direkt berör 

brukare/klienter med undantag för engångsbelopp under sammanlagt 500 

kr/månad för varje chef med budgetansvar. Annat som exempelvis kostnader 

för utbildning, handledning mm skall prövas och godkännas av 

förvaltningschefen.  

Tjänsteresor som är direkt kopplade till klientarbetet skall undantas från 

inköpsstoppet enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen f k 
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§ 112 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar aktuella frågor i 

verksamheten. 

Det har framför allt varit mycket fokus på budgetfrågorna. 

Nämnden tillönskas en trevlig sommar.    

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. 

________________ 

Exp: 
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§ 113 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser eller konferenser finns att notera till dagens sammanträde.     

________________ 

Exp: 
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§ 114 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.      

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

noteras till dagens protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 

Exp: 
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§ 115 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Protokoll 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-04 §§ 125-128 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-10 §§ 129-130 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-11 §§ 131-171 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 235 Anställningsstopp 

Kommunfullmäktige 2019-05-23 § 180 Fyllnadsval till ersättare i 

socialnämnden 

Kommunfullmäktige 2019-05-23 § 181 Fråga om ansvarsfrihet med 

anledning av årsredovisning 2018 

Övrigt 

Save the date – Utbildning i FN:s barnkonvention, länsstyrelsen i Blekinge 

    

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att delgivningsärendena 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 delgivningsärendena till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 
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§ 116 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet. 

 

Protokoll: 

Cura Individutveckling Direktionen 2019-05-24. 

 

Familjerätten inställd i maj. 

 

Malin Månsson (S) och Therese Åberg (M) informerade om att Finsam 

beviljat bidrag för en studieresa till Norge och NAV (Ny arbets- och 

välfärdsförvaltning, en sammanslagning av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och socialkontor). Kommunerna inom Blekinge deltar. 

     

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. 

________________ 

Exp: 
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§ 117 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) meddelar att det idag var sista gången det 

serverades fika i samband med sammanträdet. Från och med i höst får var 

och en ta med sig själv eller köpa i cafeterian. 

Ordföranden önskar vidare ledamöter och ersättare i nämnden en trevlig 

sommar och föreslår att nämnden riktar en sommarhälsning till personalen 

på socialförvaltningen med ett tack för mycket gott arbete.   

Ledamot Nicolas Westrup (SD) önskar å sin och nämndens vägnar 

ordföranden en trevlig sommar.     

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att övriga frågor 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 övriga frågor till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Socialförvaltningen 

 


