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Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare  

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-10-01 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 130-147 
 Albin Ottosson  §§ 130 – 133 omedelbart justerade 

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-25 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-01   

Datum då anslaget tas ned 2019-10-24 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
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Albin Ottosson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M) tjänstgör under samtliga §§ 
Anna Carlbrant (-) tjänstgör under samtliga §§ 
Malin Månsson (S) tjänstgör under samtliga §§ 
Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör under §§ 130 - 131, 135 - 136 & 138 
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgör under samtliga §§ 
Nils Nilsson (S) tjänstgör under samtliga §§ 
Mia Persson (MP) tjänstgör under samtliga §§ 
Nicolas Westrup (SD) tjänstgör under §§ 130 & 135 - 137 
Casper Andersson (SD) tjänstgör under samtliga §§ 
Peter Jansson (SD) tjänstgör under samtliga §§ 

Tjänstgörande ersättare Jennie Risberg (M) tjänstgör istället för Birgitta Lagerlund (M) 
Bridget Anne Afor (KD) tjänstgör istället för Lena Mahrle (L) 
Charlotte Svanberg (C) tjänstgör istället för Kerstin Haraldsson (C) under §§ 132 - 134, 
137 & 139 - 147 
Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Thomas Svensson (S) 
Christian Ivarsson (SD) tjänstgör istället för Nicolas Westrup (SD) under §§ 131 - 134 & 
138 - 147 

Övriga närvarande  

(ej tjänstgörande) Ersättare Ingrid Carlsson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Jan Petersson (S) 
Samer Alterkawi (V) 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef 
Albin Ottosson, nämndsekreterare 
 
Yvonne Ödman, enhetschef § 136 
Anna Lindén, ekonom § 131 
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 135 
Pernilla Hovbäck § 135 
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare § 134 
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§ 130 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 

tisdagen den 1 oktober 2019 klockan 08:00 på nämndsekreterarens kontor 
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§ 131 Dnr 2019-000005 041 

Tertial II per 31 augusti 2019 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén redogör för 

och svarar på frågor angående tertial II.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Mia Persson (MP) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

 Anna Carlbrant (-) yrkar på att; 

- Socialnämnden har tagit emot redovisningen av Tertial II. 

- Förvaltningen ges fortsatt i uppdrag att aktivt jobba med åtgärder mot 

att nå en budget i balans.     

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden har tagit emot redovisningen av Tertial II. 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen ges fortsatt i uppdrag att aktivt 

jobba med åtgärder mot att nå en budget i balans. 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
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§ 132 Dnr 2019-000174 704 

Kompletteringar till budgetberedningen  

 

Sammanfattning  

Kostnader som är ”tvingande” ska prioriteras inom ram  

Det som trängs undan ska äskas 

Driftäskande ska prioriteras 

Beskriv konsekvenserna av en ramreduktion om 2 % år 2020 

Bedömning 

En ramreduktion 2020 på 2 % motsvarar 5 414 tkr. Inför Socialnämndens 

budgetförslag har samtliga kostnader gåtts igenom. På de ställen vi anser det 

rimligt att ta bort medel har så gjorts. Bedömningen är att det inte går att 

minska ner ytterligare utan att det strider mot lagstiftningens intentioner.  

 

Socialnämnden äskade 27 386 tkr inför år 2020 för att kunna utföra den 

lagstadgade verksamheten. Socialnämnden kommer att ha svårt att uppfylla 

lagkrav om dessa budgetmedel inte tillförs.  

 

Socialnämnden följer månatligen upp sin budget på detaljerad nivå. Samtliga 

konton gås igenom av varje budgetansvarig chef. Effektiviseringar och 

utveckling av arbetsmetoder sker kontinuerligt. Antalet och ökade 

volymförändringar på beslut inom framförallt korttidsverksamhet och 

sysselsättningen/daglig verksamhet har lyckats hantera det inom ram. 

 

Funktionsstöd har under hösten arbetat aktivt med att minska bemanningen i 

gruppbostäderna. Detta är redan medräknat i det totala äskandet. Utöver det 

ligger det ett besparingsförslag med 14 tjänster (vilket kommer att påverka 

LOV-ersättningen). Konsekvenserna av ett sådant beslut kommer det 

medföra kraftigt försämrad kvalitet i gruppbostäderna. Detta belopp 

motsvarar ca 7 000 tkr. 

 

Flera placeringar har avslutats tidigare än planerat vilket är ett resultat av 

hårt arbete. Detta ger en effekt där 3 257 tkr kan dras bort från äskanden. 
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Ersättningen för de personer som har personlig assistans enligt lagen om 

LSS har socialnämnden beslutat att sänka ersättningen för. Det finns inget 

som säger att kommunerna måste ersätta LSS- ärenden med det av 

försäkringskassans fastslagna schablonbelopp. Detta kommer att ge en effekt 

på 492 tkr. Förändringar i beslut ex ärenden som har varit LSS och blivit 

SFB innebär en minskning med 821 tkr jämfört med budgetförslaget. 

 

I bilaga 1 finns en reviderad äskandelista. Enligt uppdrag har dispositionerna 

tagits bort och enbart äskanden finns kvar. Utöver det har den minskats med 

ovan nämnda korrigeringar. Socialnämnden föreslås nu äska 22 399 tkr 

fördelat på 5 tjänster från flyktingbalanskonto samt placeringar barnavård 

och Ekonomiskt bistånd. Dessa minskningar motsvarar ca 2 % av befintlig 

ram.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta yttrandet med förslag om reviderad 

äskandelista med föreslagen prioritering. 

 

Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.  

Underlag 

Bilaga 1 med beskrivning av äskanden 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S), Mia Persson (MP), Åsa Evaldsson (M) och Magnus Björk (S). 

Yrkanden 

 Mia Persson (MP) yrkar på att;  

- Socialnämnden anser inte det möjligt att genomföra den lagstadgade 

verksamheten om äskanden inte går igenom. 

- Socialnämnden beslutar att förvaltningen förtydligar vilken 

effektivisering som gjorts, samt vilka arbetsmetoder som förändrats 

och hur, även vad detta gett ekonomiskt. 

- Socialnämnden beslutar att verksamheten tittar på och beskriver om 

verksamheten kan ha ytterligare volymförändring inom ram. 
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- Socialnämnden beslutar att förstärk med förtydligande vad 

konsekvenserna blir av att 14 tjänster besparas, konsekvens för 

konsekvens. Se bilaga 13 juni handlingarna.  

- Socialnämnden beslutar att förtydliga med vilken typ av placeringar. 

Inom vilken post äskanden kommer det att minska. Hur man aktivt 

arbetat med detta, kan det implementeras på fler placeringar. 

Malin Månsson (S) yrkar på att; 

- Socialnämnden prioriterar presenterade äskanden utifrån en ordning 

så att;  

o punkt 1, 2 och 4 = (prioritet) 1 

o punkt 5,6, 7, 8 och äskandet om Sesam = (prioritet) 2     

o Tilläggsäskande Tjänster Sesam finansieras av balanskonto 

flykting 

 

Mia Persson (MP), Anna-Karin Wallgren (S), Nils Nilsson (S) yrkar bifall 

till förslag presenterat av Malin Månsson (S).  

Malin Månsson (S) yrkar på att Socialnämnden bifaller presenterat förslag 

med presenterade tilläggsyrkanden och att förslag från Mia Persson (MP) 

besvaras på kommande nämndssammanträde.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden genom öppen 

acklamation och finner att Socialnämnden beslutat att bifalla presenterat 

förslag till beslut med inkluderande av presenterade tilläggsyrkanden, och att 

yrkanden från Mia Persson (MP) besvaras på kommande 

nämndssammanträde.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta yttrandet med förslag om reviderad 

äskandelista med föreslagen prioritering, med inkluderande av följande 

tilläggsyrkanden. 

Socialnämnden beslutar att nästa nämndssammanträde besvarar yrkande från 

Mia Persson (MP). 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservation 

Therese Åberg (M) reserverar sig mot beslutet att Tilläggsäskande Tjänster 

Sesam finansieras av balanskonto flykting. 

________________ 
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Exp: 

Budgetberedningen, att: Johan Sjögren  
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§ 133 Dnr 2019-000175 001 

Utökning Sesam  

 

Sammanfattning  

Antalet personer i behov av hjälp av Sesam har ökat kraftigt det senaste åren. 

Störst är ökningen när det gäller behov av skyddat boende. Ökningen har lett 

till en mycket stor ökning av kostnader för externa placeringar. Den höga 

arbetsbelastningen är ett hot mot både personalens arbetsmiljö och kvaliteten 

i verksamheten. För att möjliggöra för fler personer att kunna stanna kvar i 

”våra” skyddade lägenheter i Ronneby behöver stödet till de boende i 

lägenheterna utökas. Det är även nödvändigt att förbättra kvaliteten på 

utredningarna för att kunna göra riktiga bedömningar av skyddsbehovet och 

behovet av stödinsatser.  

En utökning med två tjänster, på årsbasis kostar ca 1 200 tkr inkl 

driftskostnader. Det är förvaltningens bedömning att kostnader för köp av 

externa skyddade boenden skulle minska om personalresursen utökas. 

Förvaltningen föreslår att den del av utökningen 2019 som inte täcks av ev 

statsbidrag finansieras av Individ- och familjeomsorgens personalbudget.  

Utökning fr.o.m. år 2020 görs som ett tilläggsäskande till socialnämndens 

tidigare budgetäskande och föreslås finansieras av balanskontot för 

flyktingar.  

Bedömning 

Enligt min bedömning behöver Sesam tillföras personalresurser för att 

bromsa kostnadsökningen för skyddade boenden, upprätthålla kvalitet och 

erbjuda en rimlig arbetsmiljö för personalen.  

Det är inte möjligt att tillföra resurser från andra delar av 

Socialförvaltningen. Den ökade arbetsbelastningen är till stor del kopplad till 

det ökade antalet nyanlända i behov av stöd från Sesam. Det är därför rimligt 

att Sesam tillförs resurser från de medel som kommunen erhåller för 

mottagande av flyktingar.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner att kostnader för utökning av Sesam personal 

under 2019 med högst 275 tkr bekostas av överskott i IFO:s personalbudget 

Att socialnämnden gör ett tilläggsäskande avseende utökning av Sesams 

personal med 1 200 tkr för år 2020.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Anna-Karin Wallgren (S) och Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

 Malin Månsson (S), Mia Persson (MP) och Casper Andersson (SD) yrkar 

bifall till presenterat förslag till beslut.  

Therese Åberg (M) yrkar avslag till presenterat förslag till beslut.    

Propositionsordning 

 Propositionsordning 1- Öppen acklamation 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden genom öppen 

acklamation och finner att Socialnämnden avslår presenterat förslag till 

beslut. Votering begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 – Omröstning 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för att avslå presenterat förslag 

Nej – röst för att bifalla presenterat förslag    

Omröstningsresultat 

Therese Åberg (M) ja 

Anna Carlbrant (-) nej 

Malin Månsson (S) nej 

Jennie Risberg (M) ja 

Bridget Anne Afor (KD) nej 

Charlotte Svanberg (C) ja 

Magnus Björk (S) nej 

Anna-Karin Wallgren (S) nej 

Nils Nilsson (S) nej 

Mia Persson (MP) nej 

Christian Ivarsson (SD) nej 

Casper Andersson (SD) nej 

Peter Jansson (SD) nej 
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Slutresultat 

3 ja 

10 nej  

Propositionsordning 3 – Fastställande av omröstning 

Therese Åberg (M) finner att omröstningen avgjorts till förmån för förslaget 

att bifalla presenterat förslag till beslut.    

Beslut 

Socialnämnden godkänner att kostnader för utökning av Sesam personal 

under 2019 med högst 275 tkr bekostas av överskott i IFO:s personalbudget 

Socialnämnden gör ett tilläggsäskande avseende utökning av Sesams 

personal med 1 200 tkr för år 2020. 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservation  

Therese Åberg (M) reserverar dig mot beslutet 

 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen, att: Johan Sjögren 
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§ 134 Dnr 2019-000114 700 

Måluppföljning  

 

Sammanfattning  

Sammanfattning  

 

I bifogade rapporter, Målstyrning med utfall (Socialnämnden) för perioden 

2019, beskrivs resultatet av Socialnämndens mål samt i Planering och 

uppföljning uppföljningen av särskilda uppdrag 2019, beskrivs hur arbetet 

Socialnämndens särskilda uppdrag fortlöpt. 

 

Resultat 

  

6 av totalt 10 indikatorer (inklusive KF’s indikatorer) följs upp i Stratsys i 

augusti. Av de 6 indikatorerna är det 1 indikator som uppnåtts, 3 indikatorer 

där verksamheten arbetar med planer för att dessa ska uppnås vid årets slut, 1 

indikator som följs upp med en prognos, 1 indikatorer som först kan 

besvaras fullt ut när resultatet från brukarenkäterna är klar i december samt 1 

indikator som ska tas bort då den inte längre är aktuell. 

Socialnämnden har dessutom 2 särskilda uppdrag. Det ena är redan 

genomfört och det andra är ständigt pågående.  

Underlag  

Redovisning av statistik 

Förslag till beslut 

  Socialnämnden föreslås besluta   

- att godkänna uppföljningsrapport för Socialnämndens mål 

augusti 2019, samt översända densamma till kommunstyrelsen    

Bilaga 

Rapport- Målstyrning med utfall augusti 2019 (Socialnämnden) 

Rapport- Särskilda uppdrag augusti 2019 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(30) 
2019-09-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S) och Mia Persson (MP). 

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 uppföljningsrapport för 

Socialnämndens mål augusti 2019, samt översända densamma till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Kvalitetsutvecklare Socialförvaltningen 
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§ 135 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn, familj och öppenvård  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson och enhetschef Pernilla Hovbäck ger 

information i ärende avseende Verksamhetsuppföljning barn, familj och 

öppenvård. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S), Mia Persson (MP) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera redovisningen till dagens 

protokoll och att kommande redovisningar delas in på månadsbasis.  

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 och att 

kommande redovisningar delas in på månadsbasis. 

________________ 
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§ 136 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Yvonne Ödman redovisar och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att redovisningen noteras till 

protokollet.  

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 

________________ 
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§ 137 Dnr 2019-000168 755 

Redovisning av uppdrag SN § 120 - kostnader för 
öppenvården 2014-2019 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för och svarar på frågor. 

 I kostnaden ingår kostnader för öppenvårdspersonal  och Fältsekreterare. 

Går inte att särskilja i ekonomisystemet. 

 Under perioden har personal utökats enligt nedan: 

- En familjebehandlartjänst from 170101 

- En familjebehandlartjänst from 180101 

 Antalet barn med öppenvårdsinsats har ökat från 148 barn 2014 till 200 

barn 2018 och 216 hittills 2019 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att redovisningen noteras till 

protokollet.  

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. 

________________ 
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§ 138 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redogör för aktuella frågor i 

verksamheten. Personal och uppsägningar nämns bland annat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna-Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att redovisningen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

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

finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden gokänner redovisningen och noterar densamma till 

protokollet. 

________________ 
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§ 139 Dnr 2019-000108 752 

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  

 Socialförvaltningen har genom mail 2018-08-19 meddelat att det inte finns 

några ej verkställd beslut för kvartal II att rapportera.   

Förslag till beslut 

 Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

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 noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2019-000156 109 

Remissyttrande avseende medborgarförslag - 
utveckling av inlämnade medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över kommunjuristernas 

utredning gällande medborgarförslag om nya rutiner för medborgarförslag. 

Förslagsställaren önskar införa den s.k. Sölvesborgsmodellen.   

Bedömning och yttrande 

Kommunjuristen har gjort en omfattande och beskrivande utredning för nu 

gällande rutiner samt redogörelse av förslagsställarens förslag att anta 

Sölvesborgsmodellen och innebörden av denna.  

Vad som tydligt framkommit är att administrationen av Ronneby kommuns 

hantering av medborgarförslag är i behov av förbättring. Socialnämnden 

delar kommunjuristens uppfattning i frågan och förslag till förändringar. 

Socialnämnden har inget att erinra mot de omedelbara åtgärder som 

kommunjuristen föreslår.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunjuristerna 

Bilagor 

Remissen i sin helhet   

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 anta ovanstående yttrande samt överlämna 

detsamma till kommunjuristerna 

________________ 

Exp: 
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Kommunjuristerna 
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§ 141 Dnr 2019-000016 700 

Kontaktpolitiker 2019 

 

Sammanfattning  

Kontaktpolitikerbesök ska enligt tidigare beslut redovisas löpande under 

sammanträden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna-Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att redovisningen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

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

finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och noterar densamma till 

protokollet. 

________________ 
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§ 142 Dnr 2019-000165 750 

Digitala nämndsutskick  

 

Sammanfattning  

 Kommundirektören har ställt en fråga om samtliga nämnders intresse av att 

framöver övergå till helt digitala nämndsutskick. I samband med detta har 

det även begärts en inventering av hur många plattor som kommunen 

behöver köpa in.  

Digitala utskick innebär att de handlingar som i normala fall skickas per post 

innehållande dagordning och bilagor distribueras digitalt. Mottagande part 

mottar, läser och kan kommentera samtliga handlingar digitalt vid detta 

förfaringssätt. I dagsläget används en tjänst som heter Ciceron Assistent.  

Bifogat återfinns en blankett för dels en intressekontroll av intresset att 

övergå till helt digitala utskick, och dels en inventering av hur många plattor 

som det vid en digitalisering av socialnämndens möteshandlingar skulle 

behövas.  

Undertecknad önskar att samtliga fyller i blanketten och river ut detta blad 

och lämnar in det vid sammanträdets slut.  

Bilagor 

Blankett, intressekoll och inventering av plattor för digitala utskick.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att blanketter samlas in under mötet 

och skickas vidare till kommunsekreteraren.  

Propositionsordning 

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

finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att blanketter samlas in under mötet och skickas 

vidare till kommunsekreteraren. 

________________ 

Exp: 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
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§ 143 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) ger information i ärendet. Bland annat 

redogjordes för studiebesök i Norge med anledning av NAV. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

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

finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 144 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

 Ingen information om kurser eller konferenser finns att behandla.  
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§ 145 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.    

Yrkanden 

 Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.          

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera de redovisade delegationsärendena till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 146 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

 Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet. 

1. Sammanträdesprotokoll från Överförmyndarnämnden 2019-09-10 § 

108  

Förslag till beslut 

 Socialnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.  

Yrkanden 

  Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att de redovisade 

delgivningsärendena m.m. noteras till dagens protokoll.    

Propositionsordning 

 Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.              

Beslut 

Socialnämnden beslutar att de redovisade delgivningsärendena m.m. noteras 

till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 147 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP) och Casper Andersson (SD). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) framför följande synpunkt ”med hänsyn till 

Socialnämndens budgetunderskott 2019 och kommande besparingskrav 

2020/21”; 

- Med anledningen av det uppsagda årsarbetstidsavtalet och ett 

förändrat arbetssätt inför 2020 inom funktionsstöds 

verksamhetsområden, vill Socialnämnden att ansvarig chef aktivt 

ska arbeta för sin bemanningsplanering tillika budget och vara ett 

stöd för sin personal ute i verksamheten. Enhetschefer som berörs 

är de som ansvarar för gruppboenden och daglig verksamhet. 

Therese Åberg (M) yrkar därför att Socialnämnden beslutar att; 

- Ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att 

placera ut berörda enhetschefer tillsammans med sin personal och 

säga upp hyresavtalet för den lokal där cheferna idag har sina 

kontor.  

- Resultatet av ovanstående utredning presenteras under 

Socialnämndens sammanträde i december 2019. 

- Utredningen även ska innehålla en risk- och 

konsekvensbedömning av chefernas arbetsmiljö. 

- Utredningen även ska innehålla en medarbetarenkät.  

Casper Andersson (SD) och Sverigedemokraterna yrkar bifall till förslag 

från Therese Åberg (M). 

Malin Månsson (S) yrkar att förslag från Therese Åberg (M) ska behandlas 

under kommande sammanträde som ett eget ärende.    

Propositionsordning 1- Öppen acklamation 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden genom öppen 

acklamation och finner att Socialnämnden bifaller presenterat förslag till 

utredning. Votering begärs och verkställs. 
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Propositionsordning 2 – Omröstning 

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA – röst för att bifalla förslag till utredning. 

Nej – röst för att avslå förslag till utredning. 

Omröstningsresultat 

Therese Åberg (M) ja 

Anna Carlbrant (-) ja 

Malin Månsson (S) nej 

Jennie Risberg (M) ja 

Bridget Anne Afor (KD) ja 

Charlotte Svanberg (C) ja 

Magnus Björk (S) nej 

Anna-Karin Wallgren (S) nej 

Nils Nilsson (S) nej 

Mia Persson (MP) nej 

Christian Ivarsson (SD) ja 

Casper Andersson (SD) ja 

Peter Jansson (SD) ja 

Slutresultat 

8 ja 

5 nej  

Propositionsordning 3 – Fastställande av omröstning 

Therese Åberg (M) finner att omröstningen avgjorts till förmån för förslaget 

att bifalla presenterat förslag till utredning.     

Beslut 

Socialnämnden beslutar att; 

- Ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att 

placera ut berörda enhetschefer tillsammans med sin personal och 

säga upp hyresavtalet för den lokal där cheferna idag har sina 

kontor.  

- Resultatet av ovanstående utredning presenteras under 

Socialnämndens sammanträde i december 2019. 
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- Utredningen även ska innehålla en risk- och 

konsekvensbedömning av chefernas arbetsmiljö. 

- Utredningen även ska innehålla en medarbetarenkät. 

 

________________ 

Exp: 

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 

 


