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§ 136 Dnr 2018-000002 006 

Val av justerare och tid för justering 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll, måndagen den 1 oktober 2018, kl 16 00.      

________________ 
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§ 137 Dnr 2018-000009 041 

Tertialuppföljning II per den 31/8-2018 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson. 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos jämfört med budget visar ett underskott med  

6 878 tkr. Jämfört med tertialrapport 1, är det en förbättring med 1 346 tkr.  

Individ- och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott om  

13 034 tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande 

avseende olika former av vårdkostnader och utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetens personalkostnader inklusive inhyrd personal och statsbidrag 

för bemanning ger ett överskott på ca 740 tkr. 
 

Funktionsstöd visar ett prognosticerat överskott om 5 778 tkr. Trots högre 

kostnader för köp verksamhet än budgeterat är prognosen positiv. Högre 

intäkter samt lägre personalkostnader är en del av detta. 

 

Avvikelse 

Intäkter högre än budgeterat, exkl vht 600 och 601. Utgör intäkt från 

Migrationsverket, personlig assistans samt ersättning för vårdkostnader, samt 

riktade statsbidrag såsom förstärkning av personal inom barnavården, projekt 

medel inom psykisk hälsa mm. 
 

Personalkostnader, inkl konsultkostnader, exkl 600, 601 och arvode till 

uppdragstagare visar ett överskott om 4 939 tkr  
 

Nettokostnaden för placeringskostnader barn och vuxna exkl. EKB inom 

IFO visar ett underskott om 10 178 tkr. Ökade placeringskostnader vuxna 

med beroendeproblematik samt övriga vuxna (våld i nära relation, 

brottsoffer). Ökad kostnad för barn placerade i familjehem. 
 

Ekonomiskt bistånd, underskott om 3 717 tkr. Kostnaderna prognostiseras 

till ca 800 tkr högre än bokslut 2017. 
 

Övriga kostnader, underskott om 2 648 tkr.  

 

Vht 513, 1 085tkr i Habiliteringsersättning samt 1 261 tkr utbildningsmedel 

som socialförvaltningen får statsbidrag för. 

 

Åtgärder 
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Personalen utgör den största och viktigaste delen i förvaltningen. Att behålla 

och rekrytera personal är ett område som ska prioriteras av förvaltningen.  

-Arbetsmiljö exempelvis trivsel, arbetsbelastning, delaktighet, samarbete 

mm. 

-Ledarskap, att ha väl fungerande chefer och ledare är en förutsättning för att 

medborgare ska få ut det bästa och mesta av verksamheten. Att skapa goda 

förutsättningar för våra chefer innebär att vi får behålla och utveckla vårt 

uppdrag. 

-Sjukfrånvaro, förvaltningen har som mål att sänka sjukfrånvaron.  

 

Placeringskostnader 

-Alltid överväga alternativ till externa placeringar. 

-Arbeta med att korta ner placeringstiden.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Ylva Särnmark (L) och tjänstgörande ersättare Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att tertialrapport II godkänns.       

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna tertialrapport II per den 31 augusti 

2018. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 138 Dnr 2017-000021 709 

Socialnämndens Måluppföljning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En redovisning av socialnämndens måluppfyllelse lämnas till ledamöterna. 

Måluppfyllelsen visar att målen ej har nåtts. En redovisning vad grunden är 

till att målen inte nåtts sker.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M) tjänstgörande ersättarna Mia Persson (MP) och Nicolas 

Westrup (S)D. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att måluppföljning för april 2018 

godkänns.            

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningsrapport för april 

2018, samt översända densamma till kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
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§ 139 Dnr 2018-000034 040 

Budget 2019 - prioriteringar äskanden 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Vid socialnämndens föredragning av budgetäskande inför 2019 gav 

budgetberedningen nämnden i uppdrag att prioritera sina äskanden i 

rangordning.  

Förvaltningens synpunkter 

Punkterna 1, 2, 3, 4, 5 samt 8 avser vårdkostnader samt kostnader för 

ekonomiskt bistånd d.v.s. kostnader som är direkt kopplade till lagstiftning. 

Äskandena grundar sig på volymförändringar. Inom Funktionsstöd, köp 

verksamhet och personlig assistans är det beräknat på kända individer och 

deras behov. Inom individ- och familjeomsorgen sker beräkningen på kända 

samt utrymme för fiktiva ärenden. En beräkningsmodell som använts över 

tid för att lägga äskandet på en nivå som är rimlig.   

Samtliga ovan nämnda punkter har rangordningen 1. Därefter punkterna 6 

och 7.  

  (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021  

1. Köp av verksamhet funktionsstöd 6 665 6 665 6 665  
2. Familjehem Barn 3 868 3 900 3 932  
3. Institutionsvård Barn 2 632 3 321 4 030  
4. Placeringskostnader missbruk 1 458 1 722 1 994  
5. Placeringskostnader övriga vuxna 1 360 1 360 1 360  
6. 1,0 Socialsekreterare Sesam 640 640 640  
7. Lokaler Rosengatan 252 259 267  
8. Ekonomiskt bistånd 4 517 4 517 4 517  
9. Ekonomiskt bistånd flykting 1 200 1 200 1 200  
10. Ekonomiskt bistånd flykting intäkt -1 200 -1 200 -1 200  
11. Ökade kostnader på grund av LOV ? ? ?  
  Summa driftäskanden 21 392 22 384 23 405  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att prioritera punkterna 1-5 samt 8 som en 

gemensam punkt till nummer ett. Punkterna 6 och 7 kommer därefter i den 

rangordning de är satta.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att prioritera punkterna 1-5 samt 8 som en 

gemensam punkt till nummer ett. Punkterna 6 och 7 kommer därefter i den 

rangordning de är satta.   

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 140 Dnr 2018-000128 754 

Information - E-Ansökan, försörjningsstöd 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredra ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen lämnar information om hur Försörjningsenheten med 

flera arbetar med projekt-E-ansökan. 

 

Bakgrund 

Socialförvaltningens försörjningsstödsenhet ska under hösten 2018 

genomföra ett förändringsarbete. Bakgrunden är ett behov av att förändra 

arbetssättet för att kunna ge försörjningsstödstagare mer stöd och hjälp att bli 

egen försörjande.  

Socialnämnden har fattat beslut om att E-ansökan ska införas under 2018. 

Socialnämnden har i sitt mål för 2019 angett att ” Människor i behov av 
försörjningsstöd ska få hjälp och stöd för att uppnå egen försörjning, 
barnfamiljer ska prioriteras ”. 
 

Mål 
Det finns två konkreta mål för förändringsprocessen; 
 

 Skapa två olika processer med handläggningsrutiner för 

försörjningsenhetens arbete. 

- En process för handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd. 

- En process för arbetet med stöd till egen försörjning.  

 Införa e-ansökan för ekonomiskt bistånd under 2018.  

Projektorganisation 

Projektgrupp; Arbetet leds av en projektgrupp bestående av 

Verksamhetschef IFO, enhetschef försörjningsenheten, systemansvarig, 

kvalitetsutvecklare och två personalrepresentanter från försörjningsenheten. 

Gruppen träffas var 14 dag med start den 13/9 kl. 10.30. 

Gruppens uppgift är att leda och följa arbetet samt fatta beslut om 

utformning av handläggnings-processerna och utformning av E-ansökan.   

 

Arbetsgrupper; Under perioden 1/9 till 31/10 arbetar personalen på 

försörjningsenheten i två arbetsgrupper med att ta fram processer och rutiner. 

Enhetschef och kvalitetsutvecklare deltar i arbetsgrupperna arbete. 
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Grupperna träffas 1,5 timme 2 ggr per vecka.  

 

IT-konsulter; Införande av Life Care och e-ansökan i verksamhetssystemet 

hanteras av systemansvarig med hjälp av konsulter från Tieto. Enhetschef 

och projektgruppens personalrepresentanter medverkar.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva 

Särnmark (L), tjänstgörande ersättarna Mia Persson (MP) och Nicolas 

Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.        

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 141 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess 

________________ 
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§ 142 Dnr 2018-000025 759 

Verksamhetsuppföljning, barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn  

 

Sammanfattning 
 Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten barn och 

ensamkommande barn. 

Anmälningarna har ökat något. När det gäller utredningar ligger de på 

samma nivå som förra månaden. Placeringarna har ökat då en vecka 

resulterade i fler LVU omhändertagande. Placeringar mer än fyra månader 

är en, vilket är mycket bra. Familjehemsplaceringar ökar, vilket är positivt 

då omplaceringar sker från HVB hem till familjehem. EKB-placeringarna 

sjunker. Nya placeringar är tolv och fyra är avslutade.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (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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§ 143 Dnr 2018-000100 701 

Begäran om remissyttrande - Betänkandet - Att bryta 
ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser 
för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37) 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Betänkandet 

De huvudsakliga förslagen i betänkandet är: 

 Socialnämnden får ett lagstadgat ansvar för tillhandahålla insatser för 

den som har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp. 

 Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda gränsen mellan socialtjänstens 

uppdrag och Hälso- och sjukvårdens uppdrag. 

 Kriminalvården ska få rätt och skyldighet att initiera och delta i 

samordnad Individuell Planering, SIP. 

 Ett Centrum för samordning och kunskapsutveckling för insatser och 

behandling till personer som utsätter närstående för våld ska inrättas 

av Socialstyrelsen. 

 Socialtjänsten ska ges möjlighet att lämna uppgifter till polisen för att 

förebygga vissa grova brott. 

 Frågan om tillfälligt boende för våldsutövare ska utredas vidare av 

Centrum för samordning och kunskapsutveckling. 

 Polisen ska ges en mer aktiv roll i samverkan med andra gällande 

våldsutövare.  

Bedömning 

Socialnämndens yttrande 

Att förbättra samhällets insatser för att förebygga våld i nära relationer är 

enligt socialnämnden ett mycket angeläget område. Ett klargörande av 

uppdrag och förutsättningar för de olika samhällsaktörerna är enligt 

socialnämnden nödvändigt för att utöka och förbättra insatserna till 

våldsutövare. 
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Socialnämnden anser att betänkandets förslag att förtydliga socialtjänstens 

ansvar för insatser för våldsutövare är viktigt. Det är svårt att utifrån 

betänkandets förslag bedöma konsekvenserna för socialnämnden. Innehållet 

i utökningen av socialnämndens ansvar är oklart och påverkas i stor 

utsträckning den utredning som betänkandet anser att Socialstyrelsen bör 

göra om gränsdragning mellan terapeutisk eller psykologisk behandling och 

psykosociala insatser och psykosocial behandling. Enligt socialnämndens 

uppfattning borde en sådan utredning föregått förslaget om utökning av 

socialnämndens ansvar. Likaså anser socialnämnden att de ekonomiska 

konsekvenserna av ett utökat ansvar för Socialnämnden är kraftigt 

underskattade i betänkandet. En kostnadsberäkning på 20 000 kr per ärende 

tycks alltför låg med hänsyn till att de flesta kommuner behöver bygga upp 

kompetens och nya organisatoriska strukturer för ett relativt begränsat antal 

ärende per kommun. 
 

Förslagen om möjlighet för Kriminalvården att initiera SIP:ar och Polisens 

utökade ansvar för samverkan ger enligt socialnämnden bättre möjligheter 

till samverkan. Kriminalvårdens utökade möjlighet att initiera samverkan 

kommer även förbättra samverkan på andra områden än våldsutövare tex vid 

planering inför frigivning från kriminalvårdsanstalt. 
 

Socialnämnden anser även att förslaget till ny sekretessbrytande regel är 

välmotiverat och möjliggör en bättre samverkan med polisen i syfte att 

skydda våldsutsatta. 
 

Socialnämnden instämmer med betänkandet att våldsutövare bör hänvisas till 

tillfälligt boende istället för att den våldsutsatte behöver flytta. 

Socialnämnden saknar dock konkreta förslag för att möjliggöra detta även i 

de fall våldsutövare inte flyttar på egen hand. Betänkandet skjuter även 

denna fråga till Centrum för samordning och kunskapsutveckling. Det 

kommer enligt socialnämndens uppfattning fördröja förändringar i 

lagstiftningen när det gäller rätten till en gemensam bostad      

Förslag till beslut 

Att socialnämndens godkänner ovanstående remissyttrande.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Ylva Särnmark (L), Magnus Stridh 

(SD), tjänstgörande ersättarna Mia Persson (MP), Magnus Björk (S) och 

Nicolas Westrup (SD). 

sip:ar
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup 

(SD) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att det i hela 

betänkandet benämns som ”våldsutövaren. På flera ställen benämns det 

”män” som är förövaren.    

Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Malin Månsson (S) och 

Anna-Karin Wallgren (S) bifall till tjänsteförslaget.    

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M) 

yrkande.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns. 

Ja-röst för bifall till Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta ((8) nej-

röster, således avslås Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:       

Namn: Ja Nej 
Åsa Evaldsson (M) X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M)  X 
Ylva Särnmark (L)  X 
Thomas Svensson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Anna-Karin Wallgren (S)  X 
Magnus Stridh (SD) X  
Rolf Loberg (RP), tj ers. X  
Magnus Björk (S) tj ers.  X 
Mia Persson (MP) tj ers.   X 
Nicolas Westrup (SD) tj ers. X  

Summa: 5 8 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till Socialdepartementet.  
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Reservation 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Magnus 

Stridh (SD), Rolf Loberg (RP) och Nicolas Westrup (SD) reserverar sig till 

förmån för ordförandens yrkande. 

________________ 

Exp. 
Socialdepartementet 
Kommunledningsförvaltningen fk 
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§ 144 Dnr 2018-000127 004 

Dokumenthanteringsplan - Socialnämnden/ 
förvaltningen 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782), 

arkivförordningen (1991:446) samt i Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Enligt Ronneby kommuns arkivreglemente ska varje myndighet 

upprätta en dokumenthanteringsplan som innefattar alla de olika typer av 

information som finns hos myndigheten och uppgifter om hur dessa ska 

hanteras ur arkivsynpunkt. Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell och 

snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar 

informationsförvaltningen.  

Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som tillsammans med diariet 

ger en fullständig bild av vilka handlingstyper som förekommer. Den utgör 

även en bevarande- och gallringsplan. Syftet med en 

dokumenthanteringsplan är att åstadkomma en effektiv styrning av 

dokumenthanteringen samt att leva upp till lagkraven avseende redovisning 

av allmänna handlingar och arkiv.  

Bedömning 

Förslaget till dokumenthanteringsplanen är framtagen och strukturerad efter 

en mall som tagits fram av kommunalförbundet Sydarkivera. Härigenom 

bedöms planen vara heltäckande samt uppfylla de lagkrav som åligger 

förvaltningen vad gäller redovisning av allmänna handlingar och arkiv.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag till 

dokumenthanteringsplan.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Anna-

Karin Wallgren (S) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta presenterat förslag till 

dokumenthanteringsplan för socialnämnden/förvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson 
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§ 145 Dnr 2018-000079 701 

Revisionsrapport - Uppföljning av 2016 års 
granskningar 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

EY genomförde 2016 en granskning av om nämnderna hanterade delegering 

och myndighetsutövning på ett ändamålsenligt sätt i samband med anlitande 

av externa konsulter. Denna granskning har följts upp av EY i syfte att följa 

upp om synpunkter och rekommendationer har beaktats och åtgärdats. EY 

bedömer att rekommendationer till socialnämnden kvarstår avseende att 

utarbeta riktlinjer och rutiner för anlitandet av konsulter inom 

myndighetsutövningen.   

Bedömning 

Processkartläggning har genomförts för hantering av anlitandet av konsulter 

och en skriftlig rutin för detta har upprättats. Både processen och rutinen 

finns i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem på intranätet.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta detta tillägg till EY:s 

revisionsrapport.    

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Magnus Björk (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta presenterat tillägg till EY:s revisionsrapport 

och översända detsamma till de förtroendevalda revisorerna.. 

________________ 

Exp.  
Revisorerna 
Kommunstyrelsen fk 
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§ 146 Dnr 2018-000126 701 

Revisionsrapport - Granskning av 
upphandlingsprocessen i Ronneby kommun 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens 

upphandlingsprocess.  

 

EY har identifierat förbättringsområden/rekommendationer enligt nedan: 

 Tydliggöra vem som ansvarar för att genomföra avtalsuppföljningar 

 Säkerställa att tillräcklig kompetens finns vid nämndspecifika upphandlingar 

 Säkerställa att medarbetare har kännedom om kvalitetssäkringssystemet med 

tillhörande riktlinjer kring upphandling 

 

Yttrande 

Socialnämnden gör sällan helt egna upphandlingar som inte berör andra 

nämnder. Vid nämndspecifika upphandlingar är det en självklarhet att  

förvaltningen med sin specifika profession ingår och driver  

upphandlingsprocessen. 

 

Att säkerställa tillräcklig kompetens, att sköta hela upphandlingsprocessen, 

är en omöjlighet inom den egna förvaltningen då det inte finns tillräckliga 

resurser att avsätta till ändamålet. 

I övrigt instämmer socialnämnden med revisionens rekommendationer till 

förbättringsområden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till de förtroendevalda revisorerna.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet samt överlämna detsamma till de förtroendevalda revisorerna. 

________________ 

Exp. 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen fk 
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§ 147 Dnr 2018-000113 020 

Begäran om remissyttrande - Möjlighet att växla 
semesterersättning mot extra ledighet 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

För att stärka Ronneby kommun som en attraktiv arbetsgivare utreds 

möjligheten till att kunna växla semesterdagsersättning mot extra ledighet 

för att ge våra medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. 

I remissvaret efterfrågas ekonomiska, organisatoriska och 

verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Yttrande 

Ronneby såväl som flertalet kommuner kommer att stå inför än flera 

framtida svårigheter att rekrytera personal. Redan idag erbjuder flera 

kommuner möjligheten till semesterväxling. Det är svårt att bedöma 

huruvida det kommer att påverka ekonomin samt verksamheten. Det kan 

innebära att sjukfrånvaron minskar då möjligheten till återhämtning ges. På 

de tjänster som inte ersätts med vikarie kan det innebära arbetsanhopning när 

man är tillbaka från sin ledighet vilket kan innebära att återhämtningen inte 

ger den önskade effekten.  

Inom verksamhetsområden där bemanningen är dygnet runt kan det innebära 

behov av vikarie som blir en extra kostnad.  

Socialnämnden har inga synpunkter på de föreslagna riktlinjerna.      

Bedömning 

Socialnämnden förordar och ställer sig bakom förslaget till semesterväxling. 

Att en utvärdering görs efter förslagsvis 3 år som belyser vilka effekter 

förmånen har gett.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet samt att överlämna 

detsamma till kommunledningsförvaltningen, samordning- och sekretariat.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Anna-

Karin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M), Magnus Stridh (SD), 

tjänstgörande ersättarna Mia Persson (MP) och Rolf Loberg (RP). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Om 

man tar beslut om ett tre-årigt avtal angående semesterväxling bör möjlighet 

finnas att avbryta detsamma efter ett respektive två år. 

Att vid ev erbjudande om semesterväxling, ska information angående 

inverkan på pension, SGI och A-kassa ges. 

Att årlig uppföljning av effekterna ska redovisas, gällande ekonomi/uttag 

och nekande, per förvaltning.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på yrkandena och finner 

att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet med följande tillägg: 

- Om man tar beslut om ett tre-årigt avtal angående semesterväxling bör  

möjlighet finnas att avbryta detsamma efter ett respektive två år. 

- Att vid ev erbjudande om semesterväxling, ska information angående 

inverkan på pension, SGI och A-kassa ges. 

- Att årlig uppföljning av effekterna ska redovisas gällande ekonomi/uttag/ 

nekande per förvaltning. 

  

Överlämna ärendet till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreterare Christoffer Svensson 
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§ 148 Dnr 2018-000114 020 

Begäran om remissyttrande - Inriktning för antal 
medarbetare per chef 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Antalet medarbetare per chef varierar stort inom Ronneby kommun, varför 

det nu finns ett förslag om att ha en inriktning där antalet medarbetare 

begränsas till ca 30 för första linjens chefer. I remissvaret efterfrågas 

ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Yttrande 
Socialförvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden, individ- och 

familjeomsorgen samt funktionsstöd. Första linjens chefer tituleras, 

enhetschef. I förvaltningen finns sammanlagt 13 enhetschefer. De två 

verksamhetsområdena leds av varsin verksamhetschef. 

Inom individ- och familjeomsorgen finns det fem enhetschefer. Samtliga av 

dessa har färre än 30 medarbetare. Det genomsnittliga antalet 

medarbetare/chef är 13 st. 

Inom funktionsstöd är det åtta enhetschefer. Antalet medarbetare per chef 

varierar mellan 21 till 41 medarbetare. I genomsnitt blir det 30 

medarbetare/chef.  

Antalet medarbetare/per chef varierar mellan verksamhetsområdena. Skälet 

till detta är att uppdragen varierar.  

Ledarskapets betydelse  

En fungerande, välmående organisation/verksamhet speglas av hur 

möjligheten att utöva ett gott ledarskap kan utföras. Antalet medarbetare för 

första linjens chefer är en av förutsättningarna för detta. För att medarbetarna 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt krävs ett närvarande 

ledarskap. Ett närvarande ledarskap kräver att cheferna ges den möjligheten. 

Utöver antalet medarbetare/chef påverkar andra förutsättningar såsom 

stödfunktionernas roll och uppdrag, avlastning genom administrativt stöd 

mm.    
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Bedömning 

Antalet medarbetare gällande socialförvaltningens första linjens chefer  

överstiger inte 30 medarbetare/chef. Vid ett beslut att gränsen går vid 30 

medarbetare kan det innebära att utökning av chefsbefattning skall göras 

vilket kommer innebära äskande om medel. Det kommer inte att krävas 

större organisatoriska förändringar.  

Utöver ställningstagande till att maximera antalet medarbetare/chef 

rekommenderar socialnämnden att en översyn och utredning görs kring 

stödfunktionernas roll och uppdrag.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet samt att överlämna 

detsamma till kommunledningsförvaltningen, samordning- och sekretariat.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreterare Christoffer Svensson 
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§ 149 Dnr 2018-000075 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§ socialtjänsten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt  

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, andra kvartalet 

2018, redovisas för ledamöterna      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och Omsorg 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 150 Dnr 2018-000014 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

 Lex Sarah Rapport – Brister i bemötande och verkställighet. 

 Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO – Tillsyn av 

stödboendeför barn och unga i Malmö. 

 Socialstyrelsen – Stimulansmedel för 2018 till investeringar i 

välfärdsteknik i omsorgen. Det är äldreförvaltningen och 

socialförvaltningen som får ta del av dessa medel. För 

socialförvaltningen/funktionsstöds del blir det 400 tkr.   

 Statligt bidrag till 30 särskilt utsatta kommuner. För Ronnebys del 

innebär det 4,4 miljoner kr som skall användas under detta år. 

Socialförvaltningen har fått ta del av dessa medel, 400 tkr. Dessa 

medel ska användas till införande av e-tjänst inom försörjningsstöd. 

 En socionom har projektanställts som SIP-samordnare i tre månader  

fr o m oktober till december 2018. Arbetet gäller i först hand barn. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört ett 

tillsynsbesök hos socialförvaltningen. Det gäller tillsyn i 

orosanmälningar och barnavårdsärenden. Tillsynen har skett genom 

intervjuer med socialsekreterarna, teamledaren och enhetscheferna 

inom barnavården. IVO uttryckte positiva omdömen av arbetet, 

samspelet mellan arbetstagarna och cheferna och att de klarar att hålla 

utredningstiderna. IVO kommer att göra en återkoppling av tillsynen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Thomas Svensson (S) och tjänstgörande ersättare Mia Persson 

(MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 151 Dnr 2018-000008 009 

Information och rapporter Cura Individutveckling, 
Familjerätten och FINSAM 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och FINSAM cirkulerade 

under mötet. 

Protokoll: 

Cura Individutveckling - Familjerättsnämnden 2018-05-04. 

FINSAM – Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge 2018-06-20. 

 

Malin Månsson (S) informerade att FINSAM haft ett sammanträde den 6 

september 2018. Projektansökningar inför 2019 ska vara samordnings-

förbundet tillhanda senast 12 oktober 2018. Utbildningen - Att leda i 

organisatoriska mellanrum, genomförs i höst.  

 

Cura individutveckling har firat 25 års jubileum tillsammans med sina 

samverkanspartners. Marie Ryd föreläste om, hur når vi fram till hållbart 

självledarskap – på hjärnans villkor? Cura anordnar utbildningar som det går 

att anmäla sig till. 

 

Birgitta Lagerlund (M) informerade om FINSAM, vad det står för. 

Samordningsförbundet i Blekinge län bildades den 27 november 2006. 

Medlemmar är Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Ronneby 

kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs kommun, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Landstinget. Förbundet är en fristående juridisk 

person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet (2003:1210). Det övergripande målet med 

finansiell  samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser 

används optimalt till nytta för både den enskilde medborgaren och samhället. 

Syftet med finansiell samordning är att den enskilde ska uppnå eller förbättra 

sin förmåga till förvärvsarbete samt underlätta en effektiv resursanvändning.   

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.     
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 152 Dnr 2018-000005 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet.  

Delegationsbeslut enligt LSS oh SoL.    

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsärendena noteras till 

dagens protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsärendena till dagens protokoll 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(37) 
2018-09-26  
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§ 153 Dnr 2018-000003 009 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.  

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Kompetenssatsning för 

förtroendevalda och tjänstemän. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-04 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-18. 

Protokollsutdrag: 

KS/AU § 301/2018 – Tertialrapport 2018-04-30. Återrapportering från 

socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden efter beslut i 

kommunstyrelsen 2018-06-05, § 159. 

Kommunfullmäktigen, 2018-08-30, § 197 – Arkivreglemente. 

Kommunfullmäktigen, 2018-08-30, § 198 – Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Kommunfullmäktigen, 2018-08-30, § 209 – Projekt forum för skola och 

socialtjänst, Slättagårdsskolan. 

Kommunfullmäktigen, 2018-08-30, § 210 – Lokalbehov Råd och Stöd 

familj. 

Kommunfullmäktigen, 2018-08-30, § 214 – Besvarande av motion från kf-

ledamoten Malin Månsson (S) angående ägardirektiv gällande förtur vid våld 

i nära relation.    

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 
2018-09-26  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delegationsärendena till dagens protokoll. 

 ________________ 
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§ 154 Dnr 2018-000007 009 

Övriga frågor/ ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om säkerhet och tystnadsplikt för 

politiker. Informerar också om att nämndens ledamöter har en offentlig 

mailadress, ronneby.se.  

En påminnelse är också att alltid använda ronneby.se som mailadress och att 

rensa i mailboxen med jämna mellanrum, då även i papperskorgen.  

Malin Månsson (S) informerar om att beslut om avgörande om 

Gymnasielagen genomfördes i domstol under gårdagen. Kommer ärendet 

upp på nästa socialnämnd? 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att ärendet kommer upp på 

sammanträdet i oktober 2018.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Magnus Stridh (SD) och 

tjänstgörande ersättare Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagen protokoll. 

________________ 

 


