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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Thomas Svensson (S) 
Nils Nilsson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 
Magnus Björk (S) 
Marianne Lundkvist (L) 

Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (M) tjänstgör för Anna Carlbrant (OPT RP) 
Eva Johansson (C) tjänstgör för Kerstin Haraldsson (C) 
Martin Moberg (S) tjänstgör för Mia Persson (MP) 
Jan Petersson (S) tjänstgör för Casper Andersson (SD) 
Martin Johansson (S) tjänstgör för Peter Jansson (SD) § 151-154 samt 156 
Ewa Kihlström-Widstrand (SD) tjänstgör för Peter Jansson (SD) § 155, 157-164 

Övriga närvarande  

Ersättare Martin Johansson (S) § 155, 157-164 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef § 154-164 
Emma Stahre Verksamhetschef 
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 151-153 
Therese Bohnsack, arbetsmarknadschef § 156 
Julia Brorsson, kommunjurist § 157 
Katarina Losell, MAS § 155 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

Övriga  
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§ 151 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 onsdag 2021-12-08 kl. 17.00. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 152 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 153 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 154 Dnr 2021-000005 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcowich. 

Verksamhetscheferna Jessica Masmanidou och Emma Stahre finns med och 

svarar på frågor. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar ett underskott med 5 631 tkr inkl 

överföringen från balanskontot, ensamkommande barn. Prognosen är en 

förbättring med ca 300 tkr i jämförelse med föregående månad.  

 

Individ-och familjeomsorgen Prognosen visar ett underskott på 10 938 tkr 

exklusive balanskontot. Underskottet består av utbetalningar av ekonomiskt 

bistånd samt placeringskostnader vuxna. Underskottet består endast av 

klientrelaterade kostnader.  

Åtgärder  

 Placeringskostnader följs noggrant och alternativa åtgärder i form av 

öppenvård övervägs alltid. En ungdomssekreterare har knutits till 

enheten för att tillföra mera fokus och specialistkompetens för unga 

vuxna och för att underlätta samarbetet med barnavården.  

 

Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 2 155 tkr. 

Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader. Personalkostnader 

lägre än budgeterat.  

Åtgärder 

 Boendeplanering och aktivt arbete pågår inför omställningen från 

nedläggning av gruppbostad till platser på servicebostad.       

Bedömning 

En liten förbättring i jämförelse med föregående prognos. Underskottet 

består endast av klientrelaterade kostnader. Inom Individ- och 

familjeomsorgen fortsätter de negativa placeringskostnaderna för skyddat 

boende. Positivt är att personalsituationen inom Individ- och 

familjeomsorgen har stabiliserats.      
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna oktober månads uppföljning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg, Martin Moberg (S), Malin 

Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L) och Martin 

Johansson (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 beslutar godkänna oktober månads uppföljning. 

________________ 

Underlag: Ekonomisk uppföljning, oktober 

 

Exp: Akten 
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§ 155 Dnr 2021-000029 001 

Internkontroll 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, MAS, Katarina Losell. Verksamhetscheferna Jessica 

Masmanidou och Emma Stahre finns med och svarar på frågor. 

 

Sammanfattning del 1 

I bifogad rapport har samtliga fem riskområden kontrollerats. Ytterligare två 

riskområden som rör HSL har kontrollerats av MAS, se separat 

tjänsteskrivelse. 

 

Resultat 

Riskområden har granskats utifrån beskrivna kontrollmoment. 

Två kontrollmoment visar ingen avvikelse 

- Barnkonsekvensanalys i vuxen- och 

försörjningsstödsärenden, IFO 

- Felaktiga utbetalningar till uppdragstagare inom IFO 

 

 Tre kontrollmoment som visar på avvikelse 

- Bemanning vakanser 

- Hot och våld, IFO och Funktionsstöd 

Ej mätbar, funktionsstöd 

Väsentlig avvikelse, IFO 

- Introduktion av nyanställda inom Socialförvaltningen 

Väsentlig avvikelse Funktionsstöd 

Ej väsentlig avvikelse, IFO 

För riskområdena med väsentlig avvikelse bör ett inom IFO fortsätta i nästa 

års kontrollplan samt ett inom Funktionsstöd. Åtgärderna bör skärpas åt. 

 

Sammanfattning del 2  

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska intern kontroll av verksamheten ske för att säkra 

verksamhetens kvalité. Internkontroll genomförd i mars-maj 2021 samt september-

oktober 2021 av momenten: 

 

 Följsamhet till författningen 2015:10 samt lokal rutin Basal 

hygien 

 Att journalföring utförs i patientjournalen enligt de lagar 

och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården 
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Resultatet är redovisat i Stratsys och visar att basal hygien är en väsentlig avvikelse 

och journalföring är ej väsentlig avvikelse. Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska intern 

kontroll av verksamheten göras för att säkra verksamhetens kvalité. Internkontroll 

genomförd i mars-maj och september-oktober 2021 av momenten: 

 

 

 Följsamhet till författningen 2015:10 samt lokal rutin Basal 

hygien – vår 

 

 
Följsamheten till basal hygien och lokal rutin är bristfällig. Ingen enhet har lämnat 

in självskattning för våren 2021 som enligt rutin ska lämnas in 2 ggr/år. 

 

Varje år bjuder SKR (Sveriges kommuner och regioner) in till en nationell mätning 

av basal hygien och klädregler. År 2020 blev det både vår och höst pga pandemin, 

annars är det en gång på våren. Våren 2021 genomfördes den nationella mätningen 

v 11-12.  

 

Inom funktionsstöd genomfördes 76 observationer och av dom var 61 observationer 

total följsamhet till alla åtta kontrollmoment, 80,6%. Detta är en liten förbättring 

mot förra året då 65 observationer genomfördes och av dom var 50 total följsamhet, 

76,9%. 

Målvärdet är 90-95% total följsamhet. 

 

 

 Att journalföring utförs i patientjournalen enligt de lagar 

och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården – vår 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet enligt patientdatalagen och 

föreskriften 2016:40 att föra patientjournal. Journal ska vara utformad på ett visst 

sätt och själva dokumentationen ska uppfylla vissa krav.  

Kontroll är gjord i tio patientjournaler varav en brister pga ej dokumenterad åtgärd. 

Åtgärden dokumenterades två dygn senare i samband med resultatet av åtgärden.   

 

 

 Följsamhet till författningen 2015:10 samt lokal rutin Basal 

hygien – höst 

 

 

Självskattning är inlämnad för en enhet under hösten. På denna enhet har sju 

personal gjort självskattningen och den enda bristen är en personal som har ring på 

sig.  

Punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler är gjord v 39-40, resultatet 

registreras i SKR:s databas.  
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58 observationer gjordes totalt och av dessa var 51 st korrekt följsamhet vilket ger 

total följsamhet – 87,9 % en ökning procentuellt men minskat antal observationer. 

 

 Bedöms som väsentlig avvikelse – 

självskattning genomförs ej och antal 

genomförda observationer minskar. 

Följsamheten ökar men det är färre 

observationer som görs.  

 

 

 Att journalföring utförs i patientjournalen enligt de lagar 

och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården - höst 

 

Kontroll gjord av tio patientjournaler varav det syns att uppföljning sommartid är 

sämre än övriga året. För övrigt bra dokumentation och följsamhet i journalen.  

 

 Bedöms som ej väsentlig avvikelse 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten för Internkontroll 

2021.  

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 Socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten för Internkontroll 2021. 

________________ 

Underlag: Tjänsteskrivelse Internkontroll MAS 

Bilaga 1: Rapport- Internkontroll 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 156 Dnr 2021-000199 001 

Information om arbetsmarknadsenheten 

 

Sammanfattning  

Arbetsmarknadschef Therese Bohnsack informerar om 

arbetsmarknadsenhetens arbete med hjälp av en PowerPoint presentation -

AME/INT.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Ewa Kihlström-Widstrand 

(SD), Martin Johansson (S), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD) och 

Marianne Lundkvist (L). 

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. 

________________ 

Underlag: PowerPoint AME/INT 

 

Exp: Akten 
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§ 157 Dnr 2021-000198 001 

Rapport dataskydd och informationssäkerhet 2021 

Ärendet föredras av kommunjurist Julia Brorsson. 

Sammanfattning  

Syftet med rapporten är att ge nämnderna och styrelserna i Ronneby 

kommun övergripande information om det arbete som har skett, sker och 

kommer att ske avseende frågor om dataskydd och informationssäkerhet. 

Nämnderna och styrelserna ska efter denna rapport ha en utökad kunskap om 

kommunens arbetssätt med områdena och om sitt respektive ansvar avseende 

frågorna. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thomas Svensson (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. 

________________ 

Underlag: Nr 10 – Dataskydd och informationssäkerhet 2021 

 

Exp: Akten, kommunjuristen 
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§ 158 Dnr 2021-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, oktober 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 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. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten okt 2021 

Verksamhetsuppföljning Sesam okt 2021  

Exp: Akten 
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§ 159 Dnr 2021-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, oktober 

månad 2021, redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning oktober 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 160 Dnr 2021-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, oktober 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 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. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn oktober 2021 

Aktualisering och insats barn oktober 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 161 Dnr 2021-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 

 Barnsäkert. Finansieras av statsbidrag, projekt Psykisk 

ohälsa. Maj-augusti kontakt med 400 föräldrar. 

Redovisning bör ske på nämnden inom kort. 

 Polisen hade särskilda insatser i kommunen under förra 

veckan angående narkotika och narkotikahandel. 

Särskilt riktad insats tillsammans med 

socialförvaltningen under fredagen. Samverkan 

kommer fortsätta på ett djupare plan än tidigare. 

 Covid-19 ökar åter i kommunen och återigen 

rekommenderas digitala möten i den mån det går inom 

förvaltningen. 

 Verksamhetschef Jessica Masmanidou har haft samtal 

med den privata gruppbostaden Stenåsa i Bräkne Hoby 

om att de planerar bygga ytterligare en gruppbostad.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Martin Moberg 

(S) och Martin Johansson (S). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 162 Dnr 2021-000003 006 

Delgivningsärende mm - 2021 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

1. Direktionsprotokoll Cura 2021-11-05-justerat  

2. §55 Fastställande av vårdavgifter för basklienterna på Sjöarp, Cura 

3. §54 Budget 2022 samt plan för 2023-2024 för Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling 

4. Beslut-2021000620-KS-§ 389 FoU-avtal 

5. Flödesplanering AU,KS,KF 2022 

6. Beslut-2021000569-KS-§ 262- Erbjuda vaccinering för 

säsongsinfluensan till medarbetare som jobbar med vård – och 

omsorg/Socialnämnden 

7. Beslut-2021000644-KS-§ 232 Anhållan om entledigande från 

uppdrag som ersättare i socialnämnden, Yvonne Olsson (SD) 

 

Protokollsanteckning 

Ordförande Therese Åberg (M) lyfter delgivningspunkt 2. § 55 

Fastställande av vårdavgifter för basklienterna på Sjöarp, Cura och 

berättar att det kommer komma en återrapport från Cura i detta ärende.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

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.      
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Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 163 Dnr 2021-000004 002 

Delegationsärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2021-10-01 till 2021-10-31 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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§ 164 Dnr 2021-000002 006 

Övriga frågor - 2021 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor uppkom under sammanträdet.      

________________ 

Exp: Akten 

 


