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§ 115 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 116 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

Thomas Svensson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-09-06 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 117 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 118 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 119 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 120 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 121 Dnr 2022-000005 042 

Ekonomisk uppföljning juli - 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, 

placeringskostnader för barn/unga samt vuxna beslut enligt LSS, SoL, LVU 

samt LVM visar ett sammanlagt underskott med 15 148 tkr.      

Bedömning 

Oroväckande är att bidragstiden fortsatt ökar gällande behov av ekonomiskt 

bistånd och att prognosen går i fel riktning. På övriga konton, placeringar, 

går trenden i rätt riktning.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna juli månads uppföljning.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) 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 beslutar godkänna juli månads uppföljning. 

________________ 

Underlag: Ekonomisk uppföljning, juli 2022 

Exp: Akten 
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§ 122 Dnr 2022-000104 007 

Remissvar på genomförd granskning av 
socialnämndens styrning och uppföljning av kvalitet 
inom daglig verksamhet 

Ärendet föredras av verksamhetschef Jessica Masmanidou. 

Sammanfattning  

Socialstyrelsens lägesrapport 2021 påvisar att socialtjänstens insatser till 

personer med funktionsnedsättning ökar och att det medför utmaningar för 

kommuner att tillse insatser efter behoven. Utifrån detta har 

kommunrevisionen i sin risk- och konsekvensanalys identifierat att 

kvaliteten inom daglig verksamhet är ett riskområde och begärt en 

granskning av styrning och uppföljning av kvalitet inom socialnämndens 

dagliga verksamhet. 

EY genomför en granskning av Ronneby kommuns dagliga verksamhet 

våren 2022, som sammanfattas i en rapport 2022-05-21. 

Bedömning 

Resultat och bakomliggande orsaker 

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden delvis säkerställer 

en tillräcklig styrning och uppföljning av kvalitet inom daglig verksamhet.  

De områden som lyfts fram, som förbättringsområden, handlar främst om det 

systematiska kvalitetsarbetet, som bl.a innefattar dokumentation och 

uppföljning av resultat och måluppfyllelse samt återrapportering till 

nämnden. Vidare nämns att det saknas en skriftlig verksamhetsplan för år 

2022. Socialförvaltningen är medveten om detta och har ett pågående arbete 

med uppdatering av kvalitetsledningssystemet och dokumenthantering. 

Kvalitetsutvecklartjänsten har under en längre tid varit vakant, men är tillsatt 

sedan början av år 2022, vilket är en del av förklaringen till att vi inte har 

uppdatering och uppföljning på plats inom samtliga områden. Ett 

kvalitetsledningssystem måste hela tiden underhållas och uppdateras för att 

vara ett stöd till verksamheten. 

Det finns inte aktuella genomförandeplaner i samtliga ärenden, vilket gör att 

det inte går att säkerställa att den enskildes inflytande och medbestämmande 

har beaktats. Resultatet kommer att delges medarbetare inom 

sysselsättningen och verksamheten kommer att förtydliga vikten av 

genomförandeplan samt var ansvaret för upprättandet ligger. Ett 100% 

resultat där alla deltagare har en aktuell genomförandeplan, är inte troligt, då 
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det finns personer som inte kommer till sysselsättning trots beslut. Fokus 

ligger här på att motivera individen att komma till sysselsättningen.  

Socialförvaltningens sysselsättning speglar Socialstyrelsens rapport. Under 

åren 2018 till 2021 har det skett en markant volymökning inom 

sysselsättningen, från 218 till 262 personer med rätt till en meningsfull 

sysselsättning. Alla beslut har dock kunnat verkställas utifrån att 

verksamheten är flexibel och dynamisk. Att sysselsättningen lyckats 

verkställa samtliga beslut lyfts fram som positivt i revisionen. Det är dock en 

sanning med modifikation, då Covid-19 pandemin starkt påverkat 

deltagarnas faktiska tid i verksamheten. Granskningen påpekar vikten av att 

socialnämnden agerar för att säkerställa att insatser även kan verkställas 

framledes. Inför budget 2023 framförs äskande om utökning av tjänster inom 

sysselsättningen samt uppmärksammas lokalbehovet inom sysselsättningen. 

Sysselsättningen har idag inte optimala lokaler för den målgrupp som nu 

befinner sig inom sysselsättningen eller som inom kort tid kommer att 

beviljas beslut om daglig verksamhet. 

Granskningen framhåller även delar inom daglig verksamhet, som har god 

kvalitet, exempelvis nämndens tydliga ambition att arbeta enligt IBIC 

(Individens behov i centrum) vilket ger ett större fokus på den enskilde 

individens behov. Även om det saknas en skriftlig verksamhetsplan för år 

2022 så finns det dokumenterade mål, som konkretiseras i form av aktiviteter 

på enhetsnivå.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna remissvaret på granskningen av den 

dagliga verksamheten inom Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

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

Moberg (S), Bridget Anne Afor (KD) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att en återrapportering av ärendet ska ske från 

förvaltningen till nämnden i december. 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslag samt 

Malin Månssons (S) yrkande och finner att socialnämnden bifaller desamma.      
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

- Godkänna remissvaret på granskningen av den dagliga verksamheten 

inom Ronneby kommun. 

- En återrapportering av ärendet ska ske från socialförvaltningen till 

socialnämnden i december. 

________________ 

Underlag: Granskningsrapport 

Exp: Akten, kommunrevisorerna 
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§ 123 Dnr 2022-000145 734 

Behov av boendeplatser inom Socialförvaltningens 
Funktionsstöd 

Ärendet föredras av verksamhetschef Jessica Masmanidou. 

 

Sammanfattning  

Nuläge 

Bostad med särskild service är en insats enligt LSS, Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Bostad med särskild service kan 

bedrivas i boendeformerna, gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt 

anpassad bostad. Inom Funktionsstöd bedriver vi idag 3 servicebostäder och 

10 gruppbostäder med totalt 83 boendeplatser (29 platser inom servicebostad 

och 54 platser inom gruppbostad). 

Servicebostad ger möjlighet till fler boendeplatser än gruppbostad och är en 

boendeform som passar individer med en högre självständighet. I en 

servicebostad kan det ingå upp till 12 lägenheter, som ligger i ett närliggande 

område, de behöver med andra ord inte ligga i samma trappuppgång. 

Gruppbostäder är en mindre boendeenhet och ska som mest innefatta 6 

boendeplatser. Boendeformen är mest lämpad för personer med större 

stödbehov.  

Inom ovan boendeformer ska det alltid finnas en fast personalgrupp, som 

bemannar bostaden efter individernas behov. Det ska även finnas ett 

gemensamhetsutrymme för social samvaro för de personer som bor i 

bostadsenheten. 

Utöver kommunens egna boenden så bedrivs även en privat gruppbostad 

enligt LOV, Lagen om valfrihet, Villa Stenåsa i Bräkne-Hoby med 6 

lägenheter. 

Funktionsstöd har idag en ledig plats på gruppbostad Hjalmar och 3 personer 

som har bifallsbeslut för boende. 

Hjalmar är en ”tillfällig” gruppbostad belägen inom Vård- och 

omsorgsboendet Ålycke i Johannishus. Hyreskontraktet gäller till och med 

maj 2023, men är möjligt att förlänga med två år. Ålyckes framtid är oviss, 

då det idag är få hyresgäster i kombination med att det finns planer från en 

privat aktör att bygga ett nytt omsorgsboende för äldre i Johannishus. 

Funktionsstöd arbetar aktivt med interna omflyttningar inom den egna 

verksamheten för att möta individers föränderliga behov. En del individer 
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flyttar till eget boende efter en tid med stöttning i våra bostäder. Det finns en 

rörlighet inom våra boenden, som inte alltid går att förutse. Eftersom det är 

relativt små boendeenheter kan det snabbt svänga i utbud och efterfrågan 

gällande ”lämpliga” boendeplatser. 

Lagstyrd verksamhet 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en 

rättighetslag för den målgrupp som anges i lagen, det vill säga personer med 

omfattande, varaktiga funktionsnedsättningar. Det är kommunens skyldighet 

att bereda sådan verksamhet som anges i de insatser som beskrivs i LSS, 

varav bostad med särskild service är en av insatserna. Samtliga insatser inom 

LSS, ska ge personer med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att 

leva ett liv som andra.      

Bedömning 

Behov av bostad under åren 2022-24 

Funktionsstöd har idag kännedom om 11 ungdomar samt 5 vuxna, som bor 

hemma med sina föräldrar, som samtliga har eller kommer att vara i behov 

av bostad med särskild service enligt LSS. 

3 personer har icke verkställda boendebeslut sedan våren 2022. Varav1 

person har blivit erbjuden plats på gruppbostad Hjalmar, men tackat nej. 

Servicebostad kan komma att bli aktuellt för hen. Ytterligare 2 personer har 

gynnande beslut sedan våren 2022 och dessa ungdomar har behov av plats på 

en gruppbostad. Hjalmar bedöms inte motsvara deras behov. 

Våren 2023 slutar 6 ungdomar gymnasiet, samtliga preliminärt bedömt 

behov av gruppbostad. Ytterligare 2 ungdomar har preliminärt bedömt behov 

av servicebostad. 2 av nämnda ungdomar behöver särskild förberedelse vid 

hemflytt. För att kunna möta deras behov måste medarbetare med rätt 

kompetens anställas. Det är även av stor vikt att boendets fysiska utformning 

motsvarar deras behov. 

Utöver kända individer så finns det ett antal personer som vi inte har 

kännedom om idag samt individer som flyttar in till vår kommun, som har 

behov av boende. Dessa okända individer, räknas inte in i vår bedömning av 

behov av nya boendeplatser. 

Nya boendeplatser 

För att kunna möta ovan nämnda individers behov av bostad måste 

verksamheten utöka sitt boendebestånd alternativt behöver privata aktörer 

etablera sig inom kommunen.  
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Den utveckling som föreslås inom kommunen är: 

 Att utöka Körsbärsgårdens servicebostad med 3 platser 

(Ronnebyhus) 

 Två nya gruppbostäder med 6 platser vardera under åren 2023-2024. 

Det finns planer från privat aktör, som redan etablerat sig, att starta upp en 

ny gruppbostad i Kallinge. Den skulle kunna stå klar för inflytt januari 2024. 

Det råder dock vissa tveksamheter, som är kopplade till LOV-ersättning och 

nivåbedömning, som påverkar valet av att utöka sin verksamhet eller inte. 

Ytterligare en privat aktör har visat intresse och ett inledande samtal kommer 

att ske inom kort, där kommunens framtida utvecklingsbehov kommer att 

presenteras. 

Avvecklingsplan befintliga boenden 

Hjalmar (6 platser) integrerat i VoO Ålycke. Avtal löper ut maj 2023. Initialt 

förlänga 2 år. Hjalmar bedöms inte vara ett hållbart boende. 

Gruppbostäder med enbart 4 platser bör på sikt avvecklas, då de små 

enheterna ger svårigheter med bemanning i förhållande till ekonomisk 

effektivitet då det alltid måste finnas en grundbemanning.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna denna sammanfattning och 

bedömning som underlag för planering av framtida bostäder inom 

Funktionsstöd samt ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Martin Johansson (S), 

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

Moberg (S), Carina Aulin (SD) 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 besluta att godkänna denna sammanfattning och bedömning 

som underlag för planering av framtida bostäder inom Funktionsstöd samt ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 124 Dnr 2022-000126 001 

Remissvar "Utreda för- och nackdelar med att fr o m 
2023 skapa en egen nämnd och förvaltning för 
verksamheterna arbetsmarknad, försörjning, 
vuxenutbildning och SFI" 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att 

• ”Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 

förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, försörjning, vuxenutbildning 

och SFI. Presenteras till KS senast juni 2022.” 

Utredningen inriktar sig på att belysa för- och nackdelar enligt uppdraget. 

Således presenterar utredningen inte slutsatser och förslag till beslut om 

åtgärder.  

Utredningen inriktar sig på att belysa för- och nackdelar enligt uppdraget. 

Således presenterar utredningen inte slutsatser och förslag till beslut om 

åtgärder.  

I Ronneby ansvarar utbildningsnämnden för alla skolformer för barn, 

ungdomar och vuxna.  

Socialnämnden ansvarar för all individ- och familjeomsorg, inklusive 

ekonomiskt bistånd, och verksamhet för personer med funktionsvariation. 

Sedan den 1 januari 2022 tillhör även arbetsmarknadsenheten 

socialnämndens ansvar. Vid genomgång av verksamheternas målgrupper kan 

konstateras att en stor andel personer har kontakt med ett av de olika 

verksamhetsområdena. Likaså kan konstateras att en stor andel har kontakt 

med två eller flera av de olika verksamheter som kommunen erbjuder.  

Förvaltningens synpunkter 

Brister i utredningen 

De referenskommuner som är angivna i utredningen avviker stort i 

jämförelse med Ronneby vad gäller befolkningsmängd och därmed storlek 

på de beskrivna förvaltningarna. De redovisade samtalen med 

referenskommunerna har endast skett med en part dvs jag saknar synpunkter 

och uppfattningar från social- och skolförvaltningarna.  

Vidare saknar jag ett djupare resonemang kring vad de ekonomiska 

konsekvenserna kan komma innebära med att skapa en ny 

förvaltningsorganisation och ev. ny nämnd. 
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Synpunkter 

I övrigt har utredningen belyst både för- och nackdelar enligt det givna 

uppdraget och för utredaren under de förutsättningar som givits. Det har 

framkommit bra och kloka synpunkter från de intervjuade tjänstepersonerna. 

För att komma vidare, om man beslutar om en ny förvaltning och nämnd, 

måste den föregås av en fördjupad utredning med vilket syfte och mål man 

har med förändringen.  

Vidare behöver det göras en risk- och konsekvensbedömning av 

omfördelning av resurser exempelvis administration, systemförvaltare, ev 

chefstjänster, medarbetare, kommuninvånare och ekonomi. 

Det har tydligt framkommit i utredningen att om man beslutar att inte göra 

en organisatorisk förändring finns det behov av att utveckla en fördjupad 

samverkan mellan förvaltningarna.  

 

Barnrättsperspektivet 

Flera artiklar i Barnkonventionen är aktuella. Bland annat barnets bästa, goda 

levnadsvillkor, trygghet och utveckling. 

Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om en eventuell 

organisationsförändring. Att betänka är att barn och unga till stora delar är berörda 

som lever i hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. 

Barnkonsekvensanalys görs enligt Ronneby kommuns barnchecklista.  

Påverkar beslutet barn?  

Svar: Ja, det kan det göra för barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. 

Beroende på vilka beslut som fattas kan dessa få mer eller mindre negativa 

konsekvenser sett ur ett barnperspektiv.  

Har utredningen beaktat barnets perspektiv?   

Svar: Nej. 

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Svar: Nej. 

Frågan är av politisk karaktär där ansvaret ligger hos dem som ansvarar för 

helhetsbilden. 

Beroende på vilket förslag som går vidare för beslut hos kommunfullmäktige bör en 

förnyad analys av barnperspektivet genomföras inför ett sådant beslut.      
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget 

samt att överlämna det till kommunstyrelsen för vidare hantering.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Martin Johansson (S), Marianne Lundkvist (L) och Thomas 

Svensson (S).  

Yrkanden 

En enig socialnämnd yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

arbetsmarknad och integration ska ligga kvar under socialnämnden och ser 

inga fördelar med att skapa en ny nämnd.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget med 

tillägg och finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt att 

överlämna det till kommunstyrelsen för vidare hantering. Socialnämnden är 

enig om att arbetsmarknad och integration ska ligga kvar under 

socialnämnden och ser inga fördelar med att skapa en ny nämnd.  

________________ 

Underlag: Utredning- för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en egen nämnd och 

förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, försörjning och vuxenutb inkl SFI med 

bilagor 

 

Exp: Akten, kommunstyrelsen, budgetberedningen 
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§ 125 Dnr 2022-000093 700 

Remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott dnr 
2021-000099 192 - att fixarlagen återinförs för hjälp 
både inomhus och ute till de som behöver hjälp enligt 
biståndsbedömning 

 

Sammanfattning  

Det tidigare fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och 

bemannandes med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. 

Syftet med fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt 

personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 

år med diverse sysslor de inte klarade av på egen hand. Då fixarlaget 

konkurrerade med privata företag som erbjöd hushållsnära tjänster så som 

snöskottning och trädgårdsarbete, valde man att lägga ner verksamheten 

2013. Numera finns ett litet fixarlag som har sin placering i funktionsstöd 

som kallas ”hemfixare”. 

Kommunjuristen har gjort bedömningen att kommunen enligt lag har 

möjligheten att erbjuda vissa servicetjänster till personer över 68 år samtidigt 

som kommunen inte heller är skyldig att göra det.     

Bedömning 

Att återinföra ett nytt fixarlag med uppgiften att tillhandahålla tjänster åt 

personer över 68 år är en uppgift som kan vara en balansgång så den inte 

krockar, med vad man får göra och inte göra.  

Ska den enbart bestå av gräsklippning, räfsa löv eller andra servicetjänster 

ute som inne vilket då också är tidskrävande i form av transporter till och 

från kunden.  

Av erfarenhet sedan tidigare vill kunden veta vilken dag vi kommer och att 

det blir återkommande på bestämd dag och tid. Detta innebär att 

personalbemanningen behöver vara densamma.  

En nystart av ”Fixarlaget” medför en hel del kostnader för inköp av material 

såsom åkgräsklippare, handgräsklippare, grästrimmers, häcksaxar, 

leasingbilar, släpar, handverktyg och arbetskläder för både sommar och 

vinter. Varje maskin som används behöver service, dom går sönder, det är 

även handhavandefel, vilket också gör att man behöver extra maskiner.  

Personalstyrkan behöver anpassas så att den täcker behovet beroende på 

antalet kunder. 
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Det fanns ett flertal nyckelpersoner som höll i organiseringen när det gamla 

fixarlaget var som störst. Om man påbörjar att klippa gräs måste det vara 

återkommande för i annat fall så växer det igen ganska fort. Då behöver man 

också fundera på hur många kunder det kan finnas eller om det bara är att 

fylla på med personal efterhand som kundunderlaget blir större. Det kan bli 

kö till hjälpen om det inte finns nog med personal. Sommar och höst är 

högsäsong och då också lätt att sysselsätta personalen. Övrig tid på året är 

svårare om det inte blir snö. 

Alla som bor i Ronneby Kommun som har rätt till den här servicen kommer 

troligtvis att vilja nyttja denna. Därtill kommer även dom som har 

sommarhus inom kommungränsen och har rätt till dessa servicetjänster.  

Arbetsmiljön för dom ska utföra dessa tjänster kan variera, ständiga lyft av 

maskiner, olika miljöer, konditionskrävande, alla orkar inte köra ifrån ett 

ställe till ett annat, kunden vet inte att dom precis innan klippt en gräsmatta, 

utan vill då ha full valuta för det dom betalar för. Kunskaper i svenska 

språket kommer att behövas både för personalens bästa och även kunden då 

det är kunden som bestämmer vad som ska göras.   

Miljöaspekten att använda bensindrivna maskiner är inte den bästa. Det 

finns idag alternativ men även det är en kostnadsfråga samt att det måste 

fungera en hel dag. 

Att återinföra fixarlaget borde inte vara några problem om det finns 

ekonomiska förutsättningar. Ska man satsa på ett helt nytt fixarlag då bör 

man göra det ”fullt ut”. Men om man kör det i liten skala är risken att det 

leder till missnöjd personal och missnöjda kunder. 

Undanträngningseffekten av de företag som finns idag kan uppstå då det 

troligtvis finns en balans mellan de företag som idag tillhandahåller dessa 

tjänster.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna remissvaret samt överlämna till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Martin Johansson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark (M) och Marianne Lundkvist (L). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      
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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 remissvaret samt överlämna till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering. 

________________ 

Underlag:  Beslut-2021000099-KS-§ 203 

VON-Yttrande beslut 202 

Beslut-2021000099-KF-§ 57 

Motion från Peter Bowin och Omid Hassib 

 

Exp: Akten, Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 126 Dnr 2022-000072 752 

2022 - 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 andra kvartalet 2022, redovisas för 

Socialnämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige 

________________ 

Underlag: Ej verkställda beslut- 2022- Q2 

 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 
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§ 127 Dnr 2022-000147 700 

Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och 
socialnämndens arbetsutskott 2023 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden föreslås fortsätta med sina sammanträden på tisdagar en gång 

per månad med start kl. 13.00. På grund av att en ny mandatperiod inleds 

kommer det hållas ett extra sammanträde i början av januari för val av 

ledamöter till socialnämndens arbetsutskott, SNAU.  

 

Följande förslag ges till sammanträdestider 2023: 

 

Arbetsutskottet tisdag kl. 13 Socialnämnden tisdag kl. 13 
  3 januari (val av ledamöter till AU) 

17 januari   24 januari 

14 februari   21 februari 

14 mars   21 mars 

18 april   25 april 

16 maj   23 maj 

13 juni   20 juni 

 

15 augusti   22 augusti 

19 september   26 september 

17 oktober   24 oktober 

14 november   21 november 

12 december   19 december      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås fastställa sammanträdestider för 2023 i enlighet med 

ovan.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

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

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2023 i enlighet med förslag 

ovan. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen, kanslienheten 
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§ 128 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, juni och juli månad 2022, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn juni-juli 2022 

Aktualisering och insats barn juni-juli 2022 

Exp: Akten 
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§ 129 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, juni-juli 

månad 2022, redovisas för nämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning maj 2022 

Exp: Akten 
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§ 130 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, juni-juli månad 

2022, redovisas för nämnden.       

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten maj 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam maj 2022  

Exp: Akten 
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§ 131 Dnr 2022-000087 042 

Verksamhetsuppföljning arbetsmarknad och 
integration (AME) 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Arbetsmarknad- och integrationsenheten, juni 

månad 2022, redovisas för nämnden. Enhetschef Magnus Abrahamsson 

redovisar statistiken och svarar på frågor.     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Martin Johansson (S), 

Bridget Anne Afor (KD) och Marianne Lundkvist (L).  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet och att en 

sammanställning av året ska rapporteras på sammanträdet i december. 

________________ 

Underlag: Statistik AME juni 2022 

Exp: Akten 
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§ 132 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om:      

 Personalsituationen 

 Stenkastningen mot stadshuset 16 augusti 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Marianne Lundkvist (L) 

och Martin Johansson (S).      

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 133 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde:   

 Beslut KF § 62 2022 Beviljande av ansvarsfrihet Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling 

 Beslut KF § 61 2022 Beviljande av ansvarsfrihet 

Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam 

 Beslut-2022000016-KS-§ 21 Krav på vaccination vid nyanställning 

 Direktionsprotokoll Cura 2022-06-03 justerat 

 Beslut-2022000243-KS-§ 169 Tertialrapport 2022-04-30 för 

Ronneby kommun 

 Beslut-2022000254-KS-§ 187 

 Beslut-2022000252-KS-§ 191 Statsbidrag habiliteringsersättning 

 Beslut-2022000314-KS-§ 122 Fyllnadsval till ledamot C 

 Beslut-2022000253-KS-§ 138 Ej verkställda beslut 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 134 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 till 2022-07-31 redovisas 

skriftligt.      

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 135 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) funderar över om det finns någon statistik på hur den 

höga elkostnaden påverkar det ekonomiska biståndet.  

Verksamhetschef Emma Stahre informerar om att detta i så fall måste 

granskas i varje specifikt ärende, ingen samlad statistik finns att få ut.      

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 


