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§ 133

Dnr 2021-000001 006

Val av justerare och tid för justering - 2021
Beslut
Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera
dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2021-11-02 kl. 17.00.
________________
Exp: Akten
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§ 134

Dnr 2021-000148 101

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun
2022-2025
Ärendet föredras av folkhälsosamordnare Sofie Ceder och
hållbarhetsutvecklare Martina Adenholm.
Sammanfattning
Syfte med hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad
hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra
kommunens ambitioner inom hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett
stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i
arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden.
Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande av andra
styrdokument. Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig
koppling till Ronneby kommuns vision och strategiska målområden:


Förutsättningar för hållbar utveckling



Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi



Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer



Jämlika och jämställda villkor



Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram,
folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och
internationella strategi. Dessa nu gällande styrdokument som inryms i
hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med hållbarhetsstrategins
antagande. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter tidigare
program och policys finns möjlighet att minska totala antalet styrdokument
och mål men även att inriktningarna ska ge goda synergieffekter och gynna
flera verksamhetsområden och målgrupper. Hållbarhetsstrategin är ett led i
arbetet för en mer tillitsbaserad ledning och styrning i Ronneby kommun.
För att nå framgång i hållbarhetsarbetet ska hållbarhetsstrategin
implementeras i kommunkoncernens verksamheter och vara en del av den
årliga verksamhetsplaneringen.
Bedömning och yttrande
Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun är efterlängtad. Ett
sammanhållande dokument som fångar in de fokusområden som gör en
kommun framgångsrik på sikt.
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Strategin är utomordentligt skriven. Tydlig, lättläst och lätt att förstå. För att
strategin ska få slagkraft och bli ett levande dokument hos nämnder och
förvaltningar är det av yttersta vikt att implementeringen blir bra. Förslagsvis
är kvalitetsgruppen (samtliga förvaltningar är representerade) ett forum att
diskutera och förbereda en planering för implementeringen.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarnas förslag till
Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025
samt
överlämnar ovanstående synpunkter och förslag till implementering för
vidare hantering
Deltar i debatten
I debatten deltar 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 Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarnas förslag till
Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025
samt
överlämnar ovanstående synpunkter och förslag till implementering för
vidare hantering.
________________
Underlag:
Missiv- Remiss Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16 § 332
Remissversion- Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025

Exp: Akten, kommunledningsförvaltningen
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Individärenden 2021- SEKRETESS
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Dnr 2021-000011 751

Individärende 2021- SEKRETESS
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Dnr 2021-000011 751

Individärende 2021- SEKRETESS
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§ 138

Dnr 2021-000190 700

Redovisning av ekonomiska effekter av tidigare
vidtagna åtgärder
Ärendet föredras av ekonom Emmy Wilson och förvaltningschef Birgitta
Ratcovich. Verksamhetscheferna Jessica Masmanidou och Emma Stahre
finns med och svarar på frågor.
Sammanfattning
Vid redovisning av tertial 2 på socialnämndens sammanträde 2021-09-28 gavs
förvaltningen i uppdrag att redovisa de ekonomiska effekterna i krontal av de
åtgärder förvaltningen vidtagit för att nå budget i balans enligt nedan beskrivning i
punktform.







Sammanslagningen av två kortidsverksamheter till en.
Resursteam inom personlig assistans.
Digital medarbetare inom försörjningsenheten.
Bemanningsplanering, samplanering mellan flera små enheter
inom Funktionsstöd inom samma geografiska område.
Organisationsförändringen inom barnavården.
Anpassning av antalet handläggare för ensamkommande barn

I bifogade bilagor finns beskrivning i text och siffror. I redovisningen finns ingen
redogörelse av volymförändringar.

Förslag till beslut
Att godkänna och notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S),
Marianne Lundkvist (L) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden godkänner och noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-26
Socialnämnden

Bilagor:
1. Jämförelse T1 och T2, funktionsstöd
2. IFO besparing T2
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§ 139

Dnr 2021-000115 700

Förslag till remissvar från kommunrevisorerna
angående av det brottsförebyggande arbetet
Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna begär in synpunkter på granskningsrapporten och besked om
vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av lämnade rekommendationer.

Bakgrund
Kommunrevisionen beslutade utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys att
genomföra granskning kring hur teknik-, fritid- och kulturnämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen arbetar med att
skapa trygga miljöer och förebygga brott. Nämnderna rekommenderas att
formalisera arbetet med det brottsförebyggande programmet.
Bedömning och yttrande
Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och unga
begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet
efter avtjänat straff. Socialtjänstens arbete sträcker sig från generellt
förebyggande arbete till individuellt anpassade insatser till barn och unga
med normbrytande beteende eller som begår allvarliga brott. Det är viktigt
att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en
negativ utveckling. Socialnämnden har en hel del riktade insatser till
individer men även i grupp. Det finns en hel del aktiviteter i samverkan med
exempelvis, skola, regionen m.fl.
De av kommunfullmäktige beslutade strategiska målområdena är ett
”Attraktiv och trygg livsmiljö för alla”. Rapportering och analys görs i
samband med delårsrapport, tertial 2 samt vid bokslutet. Rapporteringen går
via nämnden. Analysen beskriver vad som gjorts och effekter av dessa samt
vilka förbättringsområden vi ser. Analysen är ett förbättringsområde där det
brottsförebyggande arbetet kan belysas bättre.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt
överlämna detsamma till kommunrevisionen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson
(MP) och Marianne Lundkvist (L).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående yttrande samt överlämna
detsamma till kommunrevisionen.
________________
Exp: Akten, kommunrevisionen
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§ 140

Dnr 2021-000184 000

Socialnämndens yttrande angående viljeinriktning om
etablering av Vård- och omsorgscollege i Blekinge
Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Yttrande
Idag har vi en fungerande och mycket bra samverkan och dialog med
gymnasieskolan Knut Hahn. Samverkan och dialogen syftar till att
identifiera och beskriva framtida behov av kompetens. Gymnasieskolan har
en väl fungerande dialog med närliggande kommuner för att optimera
efterfrågade program och inriktningar. F.ö. drivs utbildning till stödpedagog
på yrkeshögskolan Hermods. Utbildningen är utformad tillsammans med
Blekinges kommuner. Ovan exempel på samverkan kring behov av
utbildning är i dagsläget tillräckligför socialnämndens verksamhet. Om
beslut fattas att det ska etableras ett Vård- och omsorgscollege i Blekinge
kommer det innebära en kostnad utöver det vi har idag. Socialnämnden har
inte utrymme i sin budget till detta.
Förslag till beslut
Att godkänna yttrandet enligt ovan samt att överlämna detsamma till
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Lena
Karstensson (M), Birgitta Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) och Martin
Johansson (S).
Yrkanden
Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden ställer sig positiv till vård- och
omsorgscollege även om socialnämnden inte ser behovet för egen del just
nu. Mia Persson (MP) yrkar bifall till Malin Månssons yrkande.
Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och Marianne
Lundkvist (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Propositionsordning 1
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget genom
öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.

Justerandes sign
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Propositionsordning 2
Följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. De som önskar bifalla Malin
Månssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
JA- Therese Åberg (M)
NEJ- Malin Månsson (S)
JA- Birgitta Lagerlund (M)
NEJ- Thomas Svensson (S)
NEJ- Mia Persson (MP)
JA- Nicolas Westrup (SD)
JA- Casper Andersson (SD)
JA- Peter Jansson (SD)
NEJ- Magnus Björk (S)
JA- Marianne Lundkvist (L)
NEJ- Pia Zickbauer Svabre (S)
JA- Eva Johansson (C)
JA- Lena Karstensson (M)
Efter omröstning, enligt ovan, avges 8 ja-röster och 5 nej-röster varefter
ordförande finner att Socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet enligt ovan samt att
överlämna detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
hantering.
Reservation
S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
________________
Exp: Akten, kommunstyrelsens arbetsutskott
Underlag:

Förslag till beslut Vård- och omsorgscollege
Bilaga, Förslag till beslut Vård- och omsorgscollege
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§ 141

Dnr 2021-000188 700

Besparingsförslag från medarbetare Funktionsstöd
Sammanfattning
Följande svar har inkommit från medarbetare.


Introducera fler timvikarier för att undvika övertidsersättning och
sjukskrivning vid överarbete.



Vid sjukdom i arbetsgrupp tillsätta vikarier enbart på nödvändig tid
och planera om aktiviteter där det är möjligt.



Samplanering, vissa tider av arbetsdagen, med andra bostäder när det
är mindre att göra på arbetsplatsen.



Mobila, digitala lösningar för social dokumentation när man arbetar
utanför kontoret(boendestöd). Det skulle bidra till mer effektiv
tidsplanering av arbetsdagen. Ex. genomförandeplaner skrivs
tillsammans med brukare direkt i verksamhetssystemet.



Effektivisera planeringen vid hembesök hos klient.



Medarbetare funderar på antalet nämndsledamöter. Är det möjligt att
minska antalet?



Att vi släcker i utrymmen vi inte vistas i, t ex att kontor och andra
lokaler har släckt nattetid.
Hållbarhet och ekonomi, att vi tar hand om inventarier i kommunen,
så att man vid förändring av verksamhet ej kastar bort möbler,
markiser m.m.





Personalen tänker efter innan de öppnar nya förpackningar av
förbrukningsmaterial för att minimera att material blir för gammalt.
Endast ett eller ett par förpackningar öppna i taget.

Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 142

Dnr 2021-000009 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd,
september månad 2021, redovisas för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S).
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.
________________
Exp: Akten
Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning september 2021
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§ 143

Dnr 2021-000010 042

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, september månad
2021, redovisas för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar informationen
till protokollet samt att en mer ingående genomgång av verksamheten ska
göras av aktuell enhetschef på sammanträdet 2021-12-21.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämnden noterar informationen till
protokollet samt att en mer ingående genomgång av verksamheten ska göras
av aktuell enhetschef på sammanträdet 2021-12-21.
________________
Exp: Akten
Underlag:

Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten sep 2021
Verksamhetsuppföljning Sesam sep 2021
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§ 144

Dnr 2021-000008 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, september månad 2021,
redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Martin Johansson (S) och Mia Persson (MP).
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.
________________
Exp: Akten
Underlag:

Verksamhetsuppföljning barn september 2021
Aktualisering och insats barn september 2021
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§ 145

Dnr 2021-000079 752

2021 - 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
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, för tredje kvartalet 2021, redovisas för
Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige
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 återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
________________
Exp: Akten, kommunfullmäktige
Underlag: Ej verkställda beslut- 2021- Q3
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§ 146

Dnr 2021-000006 700

Aktuellt i verksamheten 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar:
Ny ekonom startar sin anställning i november.
Rekrytering av kvalitetsutvecklare pågår.
Ledningsgruppen är beviljade att åka på socialchefsdagarna i Malmö i slutet
av november.
Förvaltningschefen informerar om samverkans forum,
myndighetssamverkan.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 147

Dnr 2021-000176 006

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och
socialnämndens arbetsutskott 2022
Sammanfattning
Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott föreslås fortsätta med sina
sammanträden på tisdagar kl. 13.00. Följande förslag ges till
sammanträdestider 2022:
Socialnämndens arbetsutskott
18/1

23/8

15/2

20/9

22/3

18/10

19/4

22/11

24/5

13/12

14/6
Socialnämnden
25/1

30/8

22/2

27/9

29/3

25/10

26/4

29/11

31/5

20/12

21/6

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås fastställa sammanträdestider för 2022 i enlighet med
ovan.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 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 Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2022 till följande datum,
tisdagar, kl. 13.00:
Socialnämndens arbetsutskott
18/1

23/8

15/2

20/9

22/3

18/10

19/4

22/11

24/5

13/12

14/6
Socialnämnden
25/1

30/8

22/2

27/9

29/3

25/10

26/4

29/11

31/5

20/12

21/6
________________
Exp: Akten, kanslienheten
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§ 148

Dnr 2021-000003 006

Delgivningsärende mm - 2021
Sammanfattning
Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde:
1. Protokoll krisledningsnämnden 2021-09-13
2. Beslut-2021000467-KS-§ 308 Delårsrapport 2021-08-31 för
Ronneby kommun
3. Kommuntal 2022(18847403)- Länsstyrelsen Blekinge
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar 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 noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 149

Dnr 2021-000004 002

Delegationsärenden - 2021
Sammanfattning
Delegationsbeslut för perioden 2021-09-01 till 2021-09-30 redovisas.
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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§ 150

Dnr 2021-000002 006

Övriga frågor - 2021
Sammanfattning
Thomas Svensson (S) informerar om länsdialog med SKR som han deltog i
2021-10-25. Hur ser det ut med placerade barns hälsa och tillgång till
hälsoundersökningar?
Ordförande Therese Åberg (M) informerar om att socialnämnden kommer
stå för kostnaden för fika vid oktober och novembers sammanträden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S).
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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