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Justerare Thomas Svensson 
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Paragrafer §§ 124 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Thomas Svensson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-31   

Datum då anslaget tas ned 2022-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Anna Carlbrant (OPT RP), 1:e vice 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) 
Eva Johansson (C) 

Tjänstgörande ersättare Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Mia Persson (MP) 
Carina Aulin (SD) tjänstgör för Casper Andersson (SD) 
Ylva Särnmark (M) tjänstgör för Peter Jansson (SD) 
 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Bridget Anne Afor (KD) 
Martin Moberg (S) 
Martin Johansson (S) 
Lena Karstensson (M) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef  
Jessica Masmanidou, verksamhetschef 
Magnus Abrahamsson, enhetschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
 

Övriga  
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Ärendelista 

§ 124 Dnr 2022-000126 001 4 
Remissvar "Utreda för- och nackdelar med att fr o m 2023 skapa en 
egen nämnd och förvaltning för verksamheterna arbetsmarknad, 
försörjning, vuxenutbildning och SFI" ................................................. 4 

 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(6) 
2022-08-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 

 

 


