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Socialnämnden

§ 13

Dnr 2021-000001 006

Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese
Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering sker Digitalt, 2021-03-02.
Paragraf 13 och 34 justeras omedelbart efter dagens sammanträde 2021-0223.
________________
Exp: Akten
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Socialnämnden

§ 14

Dnr 2021-000005 042

Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy Wilson gör en kort
redovisning av följande konton; placeringar funktionsstöd, ekonomiskt
bistånd, placering missbruk, placering barnavård och placering övriga vuxna.
Bedömning
Prognosen för ovanstående placeringskostnader avviker från budget med 18
149 tkr. Prognosen är baserad på både faktiska placeringar samt fiktiva
ärenden med hänsyn tagen till den information vi har idag. Större delen av
avvikelsen kommer från underskottet på placeringar funktionsstöd.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna januari månads redovisning.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M) och
Therese Åberg (M).
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 januari månads redovisning.
________________
Exp: Akten, ekonomienheten
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Socialnämnden

§ 15

Dnr 2021-000016 040

Sammanfattning
Socialnämndens bokslut 2020 ger ett överskott med 4 901 tkr inkl
överföringen från balanskontot, ensamkommande barn. Överföring från
balanskontot gjordes under hösten 2020 med 15 590 tkr.
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd
verksamhet. Intäkter är högre än budgeterat vilket främst består av
statsbidrag avseende habiliteringsersättning, psykisk ohälsa, bemanning barn
och unga. Utöver det har kommunen ersatts av staten delvis för
sjuklönekostnader och merkostnader som uppkommit pga. pandemin.
Socialnämnden har haft extra kostnader som är relaterade till Covid-19 för
3 100 tkr, vilket är inräknat i bokslutet.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta godkänna bokslutet för 2020.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S) och Anna Carlbrant (-).
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 bokslutet för 2020.
________________
Bilaga: Resultaträkning med bokslut 2020
Exp: Akten, ekonomienheten, kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 16

Dnr 2021-000030 000

Kompletteringsäskande
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy Wilson redovisar
anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2021.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden godkänner anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2021.
________________
Exp: Akten, ekonomienheten
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Socialnämnden

§ 17

Dnr 2021-000031 000

Sammanfattning- Kommunens strategiska målarbete
Ronneby kommuns strategiska målstyrning ska ligga till grund för att
uppställda mål nås. Det övergripande målet för kommunen är att Ronneby
ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och
arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar
utveckling – Agenda 2030.
De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det innebär att Ronneby
kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska drivas och utvecklas
i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag
och besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar
för såväl människan som naturen.
De strategiska målområdena är:
 Fler jobb
 Attraktivt boende
 En bra skola
 En bra omsorg
 En bra socialtjänst Tillhör Kommunfullmäktige § 341/2019 4
 En bra miljö
 Bra kultur- och fritidsutbud
 Ekonomi i balans
Utifrån de övergripande målen ska nämnder och bolag besluta om egna mål
för verksamheten. Till målen kopplas indikatorer som anger hur målet ska
mätas och till detta kopplas olika aktiviteter ute i verksamheterna som ska
bidra till att målet uppnås.
Inför år 2020 antog Socialnämnden som nu är utvärderade enligt tabell
nedan.
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Fler jobb

En bra socialtjänst

Nämndmål

Indikatorer

Källa

Människor med behov
av försörjningsstöd
ska få hjälp och stöd
för att uppnå egen
försörjning.
Barnfamiljer ska
prioriteras.

Andel barn i befolkningen
som ingår i familjer med
ekonomiskt bistånd.

Kolada

10 %

11,6%

Andel sysselsatta vuxna i
hushåll med barn.

Egen mätning.

75 %

89 %

För personer med
psykisk ohälsa och
funktionsvariation ska
individens behov alltid
stå i centrum genom
att självbestämmandet
och egenmakten ska
öka.

Andel personer som
svarar ja på frågan "Får
du bestämma om saker
som är viktiga för dig?" i
nationell
brukarundersökning.

Nationell
brukarundersökning,
SKL

80 %

81 %

Barn och unga inom
familjehemsvården
ska vara placerade i
familjehem med god
kvalitet.

Andel barn (0-18 år) som
omplaceras från
familjehem, sammanbrott
(inkl. EKB).

ProCapita, egen
mätning.

5%

17%

Andel
familjehemsplacerade
barn som har en enskild
kontakt med
socialsekreterare minst 4
ggr/år (inkl. EKB).

Egen mätning

95 %

53%

Andel ungdomar (13-20
år) som ej är
återaktualiserade ett år
efter avslutad utredning
eller insats (exkl. EKB).

Kolada

85 %

86 %

Andel barn (0-12 år) som
ej är återaktualiserade ett
år efter avslutad
utredning eller insats
(exkl. EKB).

Kolada

75 %

81%

Andel ungdomar som
inte kommit tillbaka inom
ett år efter avslutad
insats/utredning

KKIK

80 %

86 %

Antal dagar i snitt för att
få ekonomiskt bistånd vid
nybesök

KKIK

14 dagar

13 dagar

Kvalitén inom LSS
grupp- och
serviceboenden.

Kvalitetsaspekter i
KKIK

Insatser inom den
sociala barn- och
ungdomsvården ska
leda till ett gott
resultat.
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Socialnämnden

Bedömning- Kommentarer till måluppfyllelsen

Ej uppnådda mål
Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd
uppgår till 11,6 %. Det senaste året har 769 barn av totalt 6 627 barn i
kommunen någon gång under året fått ekonomiskt bistånd.
Ronneby kommun är en kommun där många barn lever i ekonomiskt utsatta
familjer med låga eller oregelbundna inkomster, Detta leder till att många
barnfamiljer är i behov av försörjningsstöd. En grupp som ökat är hushåll
med behov av ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering och många av
dessa är barnfamiljer.
Införandet av den automatiserade handläggningen har möjliggjort en
omfördelning av resurser inom Försörjningsenheten och planeringsgruppen
har förstärkts med en heltidstjänst under året. Planeringshandläggarens
uppdrag har tydliggjorts och handläggarna jobbar numera i enlighet med
processen och aktivt med samtliga försörjningsstödstagare mot en egen
försörjning. Under året har olika samverkansstrukturer arbetats fram
tillsammans med andra myndigheter och verksamheter, såsom SFI och
Arbetsförmedlingen för att på ett effektivt sätt kunna jobba ut individer mot
en egen försörjning. Barnfamiljer har prioriterats. Situationen med
viruspandemin har dock haft en negativ inverkan på Navigatorcentrums
möjligheter att få ut personer i praktik och annan sysselsättning. Stora delar
av året har arbetsmarknadsenheten verksamhet varit helt eller delvis stängd.
Även insatserna hos de andra aktörer som AF och SFI har påverkats negativt
av pandemin. Vilka insatser som erbjuds den enskilde och effekten av dessa
är av stor vikt för huruvida en individ kommer ut i arbete.
Under 2021 kommer det aktiva arbetet med försörjningsstödstagare att fortgå
och de samverkansformer som upprättats kommer vi fortsätta utveckla och
effektivisera där det är möjligt. Försörjningsenheten har ett särskilt uppdrag
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Av de av Socialnämnden och Kommunfullmäktige uppsatta målen är det 3
av 10 indikatorer som inte uppnåtts. En indikator går inte att mäta eftersom
jämförelsetalen inte längre redogörs för i KKIK. Att målen inte nåtts har
olika förklaringar, där Coronapandemin, som en yttre och totalt oförutsedd
faktor spelat stor roll då den försvårat för verksamheterna att verka effektivt
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Målet att andel barn som omplaceras från familjehem inte ska överstiga 5 %
har inte nåtts utan uppgick under året till 17 %. Av 46 stycken placerade
barn under perioden 200101 - 201231 är det 11 unika barn som har
omplacerats. Under mätperioden har det funnits flera vakanser i Barn- och
familjeenheten när det gäller barnhandläggare. Enhetschefstjänsten har varit
obesatt fram till mars-20. Personalbristen tillsammans med brister i
dokumentation och Covid-19 har sammantaget lett till det försämrade
resultatet
För att nå målet kommer barn- och familjeenheten även fortsättningsvis att
arbeta för att genomföra familjehemsutredningar med hög kvalitet.
Familjehemssekreterarna har arbetat aktivt med att ta fram ett flödesschema
över hur familjehemsutredningar ska genomföras. Man kommer att fortsätta
att kontinuerligt följa upp och stötta familjehemmen. Det är viktigt att
familjehemmen ges rätt information om barnen och sitt uppdrag så att de är
förberedda och bättre rustade för uppdraget.
Målet att alla familjehemsplacerade barn ska ha minst 4 enskilda kontakter
med sin socialsekreterare per år har inte nåtts. Målvärdet är 95 % medan
resultatet i årets mätning är 53 %. I denna mätning har endast besök som är
dokumenterade i journal räknats med.
Då socialsekreterarna haft en ansträngd arbetssituation med anledning av
vakanser ligger de efter med dokumentationen vilket gör att antalet faktiska
kontakter kan ha varit något större. Covid-19 har även påverkat då
hembesök/besök inte kunnat ske då någon av parterna haft symtom och
besök ställts in. På grund av personalbrist har kommunen anlitat konsulter
och då deras uppdrag är tidsbegränsade har det ansetts olämpligt att de
träffar barnen bara vid något enstaka tillfälle
Att socialsekreterare ska träffa barnen 4 gånger/år är ett prioriterat
förbättringsområde och enheten kommer aktivt med stöd av teamledare att
arbeta med att både träffa barnen samt att dokumentera rättssäkert. Ju äldre
barnen blir desto oftare träffar socialsekreteraren barnet/ungdomen. Med de
yngsta barnen har träffarna bestått mer i en observation av barnet än ett
direkt samtal med barnet.
Man bör dock notera att värdet 53 % gäller för helåret och att siffran för
andra halvåret uppgick till 76 % vilket visar att enhetens ansträngningar att
uppnå målet varit påtagliga under andra delen av året.
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Socialnämnden

Uppnådda mål

Målet på 80 % av andel personer som svarar ja på frågan ”Får du bestämma
om saker som är viktiga för dig?” i nationell brukarundersökningar har
uppnåtts. Resultatet varierar dock mellan de olika verksamhetsområdena från
77 % i den dagliga verksamheten till 100 % inom assistansen. Under
innevarande år kommer man att fördjupa sig i orsaken till variationen och
handlingsplaner ska upprättas för att sammantaget uppnå ett bättre resultat i
årets mätning.
Målet på 14 dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök har
uppnåtts där det uppnådda antalet dagar är 13. Tiden avser tiden från
nyansökan till beslut. Ansökan kan komma antingen digitalt (e-ansökan)
eller via pappersansökan. Tiden avser tiden från det att första ansökan
inkommer till Socialnämnden antingen digitalt eller via pappersansökan till
handläggaren fattar beslut. Införandet av automatiserad handläggning i
början av året har lett till en lägre arbetsbelastning och en bättre
arbetssituation för handläggarna, vilket i sin tur resulterat i kortare
handläggningstider. Den genomsnittliga tiden förlängs av ärende där det
saknas fullständigt beslutsunderlag och handläggaren behöver invänta
kompletterande handlingar.
Målet att 85 % av andelen ungdomar (13-20 år) som ej blivit
återaktualiserade ett år efter avslutad insats/utredning har uppnåtts. 86 % har
inte återaktualiserats. Detta beror på hög kvalitet och kompetens inom
öppenvården samt att utfallet berör få personer. Inget behov av ytterligare
åtgärder.
Målet att 75 % av andelen barn (0-12 år) som ej blivit återaktualiserade ett år
efter avslutad insats/utredning har uppnåtts. 81 % har inte återkommit.
Öppenvårdsarbetet är av hög kvalitet. Små tal, små förändringar leder till
stora ändringar i procentandel. Inget behov av åtgärder föreligger. Viktigt är
dock att bibehålla kompetens inom öppenvårdsarbetet.
Målet på 95 % när det gäller kvalitet inom LSS grupp- och serviceboende
kan inte mätas.
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Målet att 75 % av andelen sysselsatta vuxna i hushåll som uppbär
ekonomiskt bistånd har nåtts med hela 89 % i utfallet. En stor andel
försörjningsstödstagare har efter avslutad etablering blivit inskrivna i jobboch utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen. Majoriteten av de
arbetslösa individer som uppbär försörjningsstöd är inskrivna i ett
arbetsmarknadspolitiskt program.
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Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapport avseende
måluppfyllelse år 2020.

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 rapport avseende måluppfyllelse år
2020.
________________
Bilaga: Måluppfyllelse tabell till nämnden
Exp: Akten
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Mia
Persson (MP).
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§ 18

Dnr 2021-000044 001

Tidsplan Ekonomisk uppföljning 2021

Ekonomisk uppföljning 2021

Följande delar kommer att följas upp.
Placerings/vårdkostnader externa IFO/FS samt Ekonomiskt bistånd
OBS! om ni har avvikelser mot budget är ni skyldiga att rapportera
detta till er chef även om det inte ingår i ovanstående poster.
Enhetschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver avvikelser
och åtgärder. Vid tertial ska även uppgift om ev. behov av periodiseringar
lämnas till Ekonom samt mål följas upp i Stratsys.
Verksamhetschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver
avvikelser och åtgärder. Vid Tertial ska även måluppföljning följas upp i
Stratsys samt resultatuppföljning kommenteras per verksamhet.
Förvaltningschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver
avvikelser och åtgärder. Vid Tertial ska även måluppföljning följas upp i
Stratsys samt resultatuppföljning kommenteras per verksamhet.
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Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy Wilson går igenom
nedanstående tidsplan för ekonomisk uppföljning 2021.
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Övriga större ekonomihändelser under 2021
Internbudget 2021 klar i dec 2020
Bokslut 2020 i jan
Räkenskapssammandrag (RS) 2020 i mars
Budgetförslag 2022 i juni

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tidsplanen för ekonomisk uppföljning
2021.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S) och Therese Åberg (M),
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 tidsplanen för ekonomisk uppföljning
2021.
________________
Exp: Akten
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§ 19

Dnr 2021-000029 001

Förslag avseende Internkontrollplan för år 2021
Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Ann-Sofie Ström.

Kommunens strategiska målarbete
I tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll har
kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt
bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att
kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och
bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet
med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån
riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna
sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att
analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden
eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner. De
kommunövergripande riskområdena för 2021 har efterfrågats av kommunens
kvalitetsgrupp bestående av representanter från förvaltningar och bolag.
Kvalitetsgruppen föreslår att de beslutade riskområdena för 2020 fortsatt
även ska gälla för 2021.
Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2020
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 november 2019 att
nedan riskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i
arbetet med internkontrollplanerna.
•

Bemanning och kompetens

•

Ekonomi

•

Styrning

•

Arbetsmiljö

•

IT-system

•

Processer och rutiner

•

Post- och dokumenthantering

•

Introduktion av ny personal

Inför 2021 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena
enligt följande:
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•

Styrning - Med särskilt fokus på hur kända styrdokumenten
är samt vilken roll de spelar i genomförande av
verksamheten

•

Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor,
anmälan av och hantering av dessa

•

Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering av
anställning av närstående

Nämndens internkontrollplan för 2020
Under 2020 identifierades 10 riskområden. Riskområden granskades vid
slutet av året utifrån beskrivna kontrollmoment. Vid granskningen visade det
sig fem kontrollmoment inte visade på någon avvikelse medan fyra
kontrollmoment visade på avvikelse enlig nedan:
Följande fem kontrollmoment visar inte på någon avvikelse:
- Antal dagar med korttidsfrånvaro, IFO
- Barnkonsekvenser är beskrivna i beslut, vuxen- och
försörjningsstöd, IFO
- Journalföring i hälso- och sjukvårdsjournaler av HSLoch omsorgspersonal, funktionsstöd
- Implementering av IBIC, funktionsstöd
- Att frånvaron registreras i Visma, funktionsstöd
Följande fem kontrollmoment visar på avvikelse
- Basal hygien funktionsstöd
- Antal vakanta tjänster, IFO
- Att larm används enligt rutinen, IFO
- Att socialsekreterare har träffat det placerade barnet
minst 4 ggr under ett år, IFO
- Att rutinen för introduktion följs, alla områden
Mot bakgrund av detta förslås socialnämnden i första hand besluta om att de
kontrollmoment som visat på en avvikelse ska tas med som riskområden
också för innevarande år. Detta gäller med undantag för riskområdet Att
socialsekreterare har träffat det placerade barnet minst 4 ggr under ett år,
IFO. Anledningen är att området även finns som ett mål för Socialnämnden
som kommer att utvärderas i samband med målutvärderingen efter årsskiftet.
Även om Journalföring i hälso- och sjukvårdsjournaler av HSL- och
omsorgspersonal, funktionsstöd, inte visade någon avvikelse under fjolåret
anses området så viktigt att det föreslås tas med också innevarande år.
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Socialnämnden
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Socialnämnden

Samma sak gäller för risk- området Barnkonsekvenser är beskrivna i beslut,
vuxen- och försörjningsstöd, IFO. Till detta förslås nämnden att besluta om
ytterligare ett riskområde:
Felaktiga utbetalningar till uppdragstagare inom IFO
och Funktionsstöd

Anledningen är att det förekommit att ersättning fortsatt att utgå trots
avslutade uppdrag. Någon naturlig koppling mellan avslutade uppdrag och
att ersättning slutar utgå finns inte. En manuell kontroll kommer därför att
genomföras två gånger per år.
Av bifogat förslag till internkontrollplan 2021 framgår vilka indikatorer och
kontrollmoment som är kopplade till respektive riskområde.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna bifogat förslag till
internkontrollplanen 2021.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Mia Persson (MP, Thomas Svensson (S), Casper
Andersson (SD, Birgitta Lagerlund (M), 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 att godkänna bifogat förslag till internkontrollplanen
2021.
________________
Bilaga: Internkontrollplan 2021
Exp: Akten, Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 20

Dnr 2021-000041 221

Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker
samt tillsyn av detaljhandel med folköl för år 2021
Sammanfattning
Kommunen har enligt 9 kap 2 § Alkohollagen tillsammans med
Polismyndigheten tillsynsansvar över efterlevnaden av de bestämmelser som
gäller för servering av alkoholdrycker. Det innebär att kommunen och
Polismyndigheten utövar den direkta och omedelbara tillsynen när det gäller
servering av alkoholdrycker enligt Alkohollagen.
Kommunen har även, utifrån tredje stycket 9 kap 2 § Alkohollagen, en
lagstadgad skyldighet att upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplaner kan vara
årliga eller fleråriga. I Ronneby kommun upprättas en tillsynsplan årligen.
Utifrån 9 kap 2 § Alkohollagen har kommunen också en lagstadgad
skyldighet att till Länsstyrelsen inkomma med den upprättade tillsynsplanen
för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt tillsyn av detaljhandeln med
folköl.
Den bilagda handlingen innehåller inledningsvis en sammanställning av det
föregående årets alkoholhandläggning samt även tillsynen över
serveringstillstånd och folkölsförsäljningsställen. I denna del redogörs även
för det föregående årets tobakshandläggning. Försäljning av tobaksvaror är
tillståndspliktigt sedan 1 juli 2019 enligt Lag (2018:2 088) om tobak och
liknande produkter.
Själva tillsynen över tobaksförsäljning (samt även rökfria miljöer,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) ligger emellertid under
miljö-och byggnadsnämnden, därför redovisas den inte i denna handling.
Efter sammanställningen i den bilagda handlingen följer ett förslag på
tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2021 samt tillsynsplan
för detaljhandel av folköl 2021. Tillsynsplanen är preliminär och kan komma
att ändras, eftersom serveringsställena kan tillkomma och/eller falla bort
under året samt att andra omständigheter kan uppstå som påverkar
tillsynsplanen.
Förslag till beslut
Socialnämnden i Ronneby kommun antar förslaget för tillsynsplan för 2021
och översänder detta till Länsstyrelsen i Blekinge Län.
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Ärendet föredras av alkohol- och tobakshandläggare Amelie Hultman.
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Thomas Svensson (S) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Beslut
Socialnämnden i Ronneby kommun antar förslaget för tillsynsplan för 2021
och översänder detta till Länsstyrelsen i Blekinge Län.
________________
Bilaga: Tillsynsplan 2021
Exp: Akten, Länsstyrelsen i Blekinge Län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visma Addo ID-nummer : f5fe7952-0624-44e7-910b-14fd46e4fcf0

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Socialnämnden

§ 21

Dnr 2021-000028 001

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson.
Sammanfattning
Försörjningsenheten arbetar dels med att utreda rätten till och fatta beslut om
ekonomiskt bistånd och dels med att upprätta arbetsplaner med målet att
jobba ut försörjningsstödstagare i egen försörjning. Enheten är indelad i två
grupper: ekonomigrupp och planeringsgrupp där handläggarna jobbar med
respektive uppdrag. Ekonomigruppen består av 6 handläggare och
planeringsgruppen av 7 handläggare. En omfördelning av resurserna gjordes
medvetet under förra året för att förstärka planeringsgruppen då fokus har
varit ett aktivt arbete med att jobba ut försörjningsstödstagare i egen
försörjning genom att upprätta arbetsplaner, följa upp planerna och anvisa
kompetenshöjande insatser via Arbetsmarknadsenheten.
Till detta läggs nu det praktiska arbetet med att anskaffa praktikplatser för
försörjningsstödstagare, vilket innefattar kontakter med arbetsgivare,
matchning av individer för utsättning på arbetsplatsen, uppföljning på
arbetsplatsen m.m. Detta är ett resurskrävande arbete som ska genomföras
inom befintlig budgetram, vilket kommer få inverkan på effektiviteten för
planeringshandläggarnas ordinarie uppdrag.

Bedömning och plan för uppdraget
Resursmässigt är det inte möjligt att avvara en heltidstjänst till anskaffning
av praktikplatser. Att lägga ut praktikanskaffningen på samtliga
planeringshandläggare skulle inte bli effektivt, därför kommer en
planeringshandläggare att jobba med uppdraget i kombination med sitt
ordinarie uppdrag som planeringshandläggare.
Det bedöms vara rimligt att handläggaren jobbar med max 10 deltagare i
praktik samtidigt, men beroende på utfallet av insatserna för individen kan
det totala antalet under året inte preciseras.
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Uppdrag 2021: Kommunfullmäktige ger Socialnämnden
i uppdrag att inom budgetram arbeta med att hitta
praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär försörjningsstöd och inte
har sysselsättning

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23

23(44)

Socialnämnden

Målgruppen är arbetslösa försörjningsstödstagare och anvisningar görs enligt
4 kap 4 § Socialtjänstlagen.

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja
sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in
på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den
ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar.
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas
enligt första stycket. Lag (2013:421)”
Process för anvisning till kompetenshöjande insats
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Socialtjänstlagen 4 kap. 4 §
”Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S), Therese
Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M) och Nicolas Westrup (SD)
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget och yrkar att en
uppföljning av uppdraget ska ske i juni.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att anta ovanstående information om det av
kommunfullmäktige beslutade uppdraget att inom
budgetram arbeta med att hitta praktikplatser eller
motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär
försörjningsstöd och inte har sysselsättning.
-

att en uppföljning av uppdraget ska ske i juni.

________________
Exp: Akten, Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
- att anta ovanstående information om det av
kommunfullmäktige beslutade uppdraget att inom
budgetram arbeta med att hitta praktikplatser eller
motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de som uppbär
försörjningsstöd och inte har sysselsättning.
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§ 22

Dnr 2021-000037 000

Försörjningsstöd - Hyresnivåer 2021 och 2022
Sammanfattning
Den som uppbär försörjningsstöd har rätt till en skälig hyreskostnad. Enligt
Socialstyrelsen bör utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en
skälig boendekostnad vara vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet
att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos
allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten.
Bedömning
Det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus har genom hyresförhandlingar
med Hyresgästföreningen Region Sydost slutit en överenskommelse som
sträcker sig över två år och som innebär att hyresnivåerna höjs med 1,25 %
från 1 januari 2021 och med 0,85 % från 1 januari 2022. Det bedöms därför
vara rimligt att även höja nivåerna för socialnämndens högsta godtagbara
hyreskostnader med samma procentuella ökning enligt nedanstående.
Korrigerande avrundningar har gjorts för vissa av beloppen.
Ungdomar under 25 år utan barn
Enrumslägenhet
Tvårumslägenhet
Trerumslägenhet
Fyrarumslägenhet
Fem rum eller fler

2020
3 750 kr
4 200 kr
5 500 kr
6 400 kr
7 750 kr
9 000 kr

2021
3 800 kr
4 250 kr
5 570 kr
6 480 kr
7 850 kr
9 100 kr

2022
3 830 kr
4 290 kr
5 620 kr
6 530 kr
7 920 kr
9 180 kr

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
- att godkänna högsta godtagbara hyreskostnader för
2021 och 2022 enligt ovanstående förslag.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S).
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Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson.
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.

Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att godkänna högsta godtagbara hyreskostnader för
2021 och 2022 enligt ovanstående förslag.
________________
Exp: Akten, socialförvaltningen
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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§ 23

Dnr 2021-000009 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Birgitta Lagerlund (M).
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 notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Bilagor
Verksamhetsuppföljning Försörjning jan 2021
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Socialnämnden

§ 24

Dnr 2021-000010 042

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021

Verksamhetsuppföljning Sesam jan 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M).
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 notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten jan 2021
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§ 25

Dnr 2021-000008 042

Bilagor
Verksamhetsuppföljning barn jan 2021
Orsak & insats Barn o Familj januari 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2021
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§ 26

Dnr 2021-000033 009

Sammanfattning
Anna Carlbrandt har ställt en fråga om Socialnämndens arbete och ansvar för
kriminella ungdomar, se nedan.
I flera utredningar och i bakgrunder till omhändertagande/placeringar
anges orsaker som kriminella aktiviteter som del av anledning till beslut.
Detta trots att det inte finns en dom. Ibland påtalat av polis och ibland en
ren bedömning? Det leder ändå till antagande om att vi inom
socialförvaltningen hanterar ärenden som ligger utanför vårt uppdrag och
kostnadsmässigt belastar förvaltningen. Dessa kostnader skulle enligt mitt
sätt att se det belasta staten/kriminalvården och frisätta resurser och
ekonomiska medel som kan användas i andra insatser för att förebygga att
individen hamnar i dessa kriminella aktiviteter. Hur ser ansvarsfördelningen
ut och hur skulle vi kunna jobba för att adressera till rätt instans i dessa fall.
Hur mycket kostnader skulle kunna sägas ha belastat socialförvaltningen i
liknande fall under 2020?
Socialnämndens arbete med kriminella ungdomar
Kriminalitet eller kriminellt beteende hos barn o ungdomar ses av
Socialtjänsten som ett tecken på bristande social anpassning och ett
normbrytande beteende. På samma sätt som missbruk av alkohol och droger.
Bristande social anpassning och normbrytande beteende utgör en stor risk för
att barn och ungdomar ska skada sin hälsa och utveckling. Att motverka
kriminellt beteende hos barn och ungdomar är därför en viktig uppgift för
Socialtjänsten. Lagstiftaren ger Socialtjänsten ett stort ansvar för olika
insatser för att motverka kriminalitet hos barn och ungdomar
Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att verka för att
barn har goda uppväxtvillkor och uppmärksamma individer som riskerat att
utvecklas ogynnsamt. Kriminellt beteende är en sådan riskfaktor som
socialnämnden ska uppmärksamma och erbjuda den unge och dennes familj
stöd och hjälp. Polisen gör därför regelmässigt orosanmälningar avseende
barn som är misstänkta för brott. Socialnämnden bedömer då behovet av stöd
och hjälp.
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Socialnämnden erbjuder stöd och hjälp i olika former både i form av
öppenvård och i form av placeringar i familjehem och HVB. För de
ungdomar som placeras i HVB eller familjehem är den unges situation ofta
komplex med flera olika orsaker som missbruk, konflikter i hemmet,
kriminellt beteende mm. Det är ovanligt att en ungdom placeras utanför
hemmet med enbart kriminellt beteende som orsak. Ungdomar kan utifrån
sitt beteende placeras utanför hemmet både med stöd av SoL och enligt
LVU. Sådan vård ska även om den sker enligt LVU inte ses som ett straff
utan som en vård och behandlingsinsats. Exempelvis så kan ungdomar som
är dömda till sluten ungdomsvård samtidigt vara omhändertagen enligt LVU
om de är i behov av vård likaså kan sluten ungdomsvård ersättas med LVU
när vårdtiden är slut om de är i behov av vård.
När det gäller barn under 15 år så kan de inte dömas för brott. Socialtjänsten
har i uppdrag att bedöma barnets behov av stöd och hjälp utifrån de brott
barnet begått. Socialnämnden kan även för barn under 15 år medverka till att
skuldfrågan för allvarliga brott avgörs i domstol genom sk bevistalan. För
ungdomar mellan 15-18 har socialnämnden i uppdrag att lämna underlag till
Rättsväsendet för vilken påföljd som är lämplig genom sk LuL (Lag om
Unga lagöverträdare) yttrande. Där Socialnämnden beskriver sina insatser
för den unge och bedömer om ungdomskontrakt eller ungdomstjänst är
lämpliga insatser. Det kan ju även nämnas att Socialnämnden har ett stort
ansvar för att genomföra och medverka i verkställigheten av de särskilda
påföljder som finns för ungdomar; ungdomstjänst och ungdomsövervakning.
Ungdomar som begått brott mellan 15-18 år kan istället för fängelse dömas
till Sluten ungdomsvård i högst 4 år. Sluten ungdomsvård verkställs på SiS
institution men SiS ska samråda med Socialnämnden om vårdens
genomförande.
Sammantaget så har Socialnämnden ett stort ansvar för att erbjuda vård och
stödinsatser för ungdomar som är i behov av stöd och vård pga kriminalitet.
I Ronneby bedöms under 2020 fem personer varit placerade där kriminellt
beteende varit en del av orsaken. För fyra av dessa har missbruk varit den
huvudsakliga anledningen till placeringen. Kostnaden uppgår totalt till ca 6
mkr. Utav kostnaden är endast ca 200 tkr direkt kopplat till ett kriminellt
beteende. Övriga kostnader är i huvudsak kopplade till narkotikamissbruk.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 27

Dnr 2020-000062 752

2020 - 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 fjärde kvartalet 2020, redovisas för
Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finne att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
________________
Exp: Akten, kommunfullmäktige
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§ 28

Dnr 2020-000176 101

Värdegrundsarbete

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för Ronneby kommun har
pågått sedan 2018. En värdegrund utgår oftast från värdegrundsord. De
ledord som har processats fram med stor delaktighet från chefer och
förtroendevald är:
• Professionellt – Vi gör det med kvalitet
• Engagerat – Vi gör det med hjärta
• Välkomnande – Vi gör det tillsammans
Förvaltningens synpunkter
Samtliga chefer kommer att arbeta med implementering och att fylla
värdeorden med innehåll och betydelse. Det kommer kräva en del
utbildningar samt en tydlig kommunikationsplan för att lyckas med arbetet.
Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till beslut.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finne att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till beslut.
________________
Bilagor: Utredning värdegrund
Tjänsteskrivelse- Värdegrund för Ronneby Kommun
Protokollsutdrag 2020-11-23 § 446 Värdegrundsarbete
Exp: Akten, kommunstyrelsen
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§ 29

Dnr 2021-000025 001

Sammanfattning
Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler
om hur man får behandla personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud
(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag,
är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll
är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd
person utan kan vara en konsult.
Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som
DSO för kommunen under perioden 9 oktober 2020 till och med den 1
februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finne att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som
dataskyddsombud.
________________
Bilaga: Beslut om förordnande som dataskyddsombud för Ronneby
kommunkoncern

Visma Addo ID-nummer : f5fe7952-0624-44e7-910b-14fd46e4fcf0

Exp: Anders Karlsson, kommunarkivarie, Kanslichefen, Förvaltningschefen
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Socialnämnden

§ 30

Dnr 2021-000006 700

Aktuellt i verksamheten 2021

1. Uppdrag 9 KF 2020- Förbättra företagsklimatet i
Ronneby/Framtidens näringslivskommun
Socialförvaltningen
Kartläggning nuläge:
I verksamheten handläggs ansökan om serverings-och tobakstillstånd, vilket
även innefattar beslut om åtgärder vid eventuell misskötsamhet. Denna
funktion är helt riktad mot näringslivet.
Det finns därutöver ett antal kontaktytor såsom störningsärenden kopplat till
fastighetsägare, stöd till företagare för viss problematik som rör företagens
anställda som inkluderar socialt stöd.
Förvaltningen är hyresgäst hos ett antal privata fastighetsägare exempelvis
gruppbostäder samt kontorslokaler.
Förvaltningen har även många tjänster som handlas upp av privata aktörer
och samverkan med privata vårdgivare.
Utöver tillståndshantering så innebär det att ett flertal personer inom
förvaltningen har många kontaktytor mot näringslivet.
Identifierade förbättringsmöjligheter:
Det finns möjlighet att utveckla servicen till näringslivet samt förkorta
handläggningstider. Förenkla och digitalisera rutiner är ett
utvecklingsområde. Förtydliga för näringslivet vilka tjänster och vilken hjälp
förvaltningen har att erbjuda.
Åtgärder för att genomföra förbättringsmöjligheterna
Digitalisering av serveringstillstånd är genomförd och kan nu erbjudas som
E-tjänst.
Tydligt paketera och presentera för näringslivet i vilka skeden förvaltningen
kan vara till hjälp och stöd, exempelvis då sociala problem drabbar hos
företagen anställd personal.
Aktivt medverka vid näringslivsträffar för att informera och bygga
kontaktnät/skapa dialog med näringslivet.
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2. Lex Sarah anmälan- personal som gjort inköp åt brukare och sedan
inte följt rutinerna för privata medel.
3. Covid 19- situationen i dagsläget.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finne att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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Socialnämnden

§ 31

Dnr 2021-000004 002

Delegationsärenden - 2021

Delegationsbeslut för perioden 2021-01-01 till 2021-01-31 redovisas.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och att noterar informationen till
protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 32

Dnr 2021-000003 006

Delgivningsärende mm - 2021

1. Beslut-2020000518-KS-§ 19 Förslag till digitaliseringsstrategi
2. Beslut-2020000198-KS-§ 16 Policy för alkohol-, narkotika, doping, tobak
och spel
3. Beslut-2021000030-KS-§ 9 Anhållan om entledigande från uppdrag,
Lena Mahrle (L)

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 33

Dnr 2021-000002 006

Sammanfattning
Nicolas Westrup (SD) frågar angående fördelningen av tillsyn och tillstånd
vad gäller alkohol och tobak. Ordförande Therese Åberg förklarar att
tillstånd för alkohol och tobak utfärdas av socialförvaltningen. Tillsyn
alkohol genomförs av socialförvaltningen medan tillsyn tobak genomförs av
miljö- och byggnadsförvaltningen. Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
informerar om att detta är enligt reglementet.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 34

Dnr 2021-000051 001

Sammanfattning
Socialförvaltningen har sedan branden av gruppbostad på Folkparksvägen
sommaren 2020, letat efter andra lokaler som lämpar sig till nytt LSSboende. Ärendet har återkommande varit upp i kommunens
lokalförsörjningsgrupp. Kontakt med Ronnebyhus och andra aktörer har
pågått hela tiden.
Det alternativ som nu ter sig mest lämpligt är avdelning Hjalmar på Ålycke.
För att få lokalen godkänd och i trevligt skick behöver brandskyddet
åtgärdas och ytskiktet förbättras i lägenheterna. Det är en ingen permanent
lösning, men ett alternativ under rådande omständigheter.
Bakgrund

I juli 2020 brann en av kommunens LSS-gruppbostäder ned, Folkparksvägen
16. Gruppbostaden omfattade 9 platser. Vid tidpunkten för branden var sju
personer boende där. Gruppbostaden ersattes snabbt med tillfälligt boende i
grannhuset, Folkparksvägen 14. Lägenheterna som brukarna nu bor i är
studentlägenheter och inte fullvärdiga bostäder enligt gängse regler för
gruppbostad.
Utbildningsnämnden har hyresavtal för hela huset, då kommunens
träningsskola är förlagd i samma hus i avvaktan på en permanent lösning i
Kuggeboda. Hyresavtalet sträcker sig fram till maj 2021. Socialförvaltningen
har inget ”eget” avtal med hyresvärden, utan gruppbostaden ingår i
utbildningsnämndens avtal.
Socialförvaltningen har sedan branden letat efter ny lämplig lokal passande
till nytt LSS-boende, då behov av bostad är trängande. Ärendet har
återkommande varit uppe i kommunens lokalförsörjningsgrupp. Kontakt
med Ronnebyhus och andra aktörer har pågått hela tiden. Den möjlighet som
dykt upp och som är rimlig att omvandla till gruppbostad är avdelning
Hjalmar på Ålycke i Johannishus, som sedan en tid är stängd av Vård- och
omsorgsförvaltningen. Avdelningen ger plats för sex personer,
gemensamhetsutrymme och personalutrymme. För att få lokalen i godkänt
och trevligt skick behöver brandskyddet åtgärdas och ytskikten i
lägenheterna förbättras.
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Bedömning
Socialförvaltningen har ett trängande behov av att lösa boendesituationen för
de personer som förlorade sin bostad i gruppbostad på Folkparksvägen
sommaren 2020. De har nu en tillfällig boendelösning i form av
studentlägenheter i ett annat hus på Folkparksvägen där
utbildningsförvaltningen står för hyresavtal. Detta upphör i maj 2021.
Under åtta månader har socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga lokaler
till en ny gruppbostad. Det alternativ som i nuläget ter sig bäst är avdelning
Hjalmar på Ålycke. Det är ingen permanent långsiktig lösning, då lokalen
inte är utformad på ett optimalt sätt.
Fastighetsägaren behöver främst göra investeringar i brandskyddet, så
lokalerna kan säkras och godkännas av Räddningstjänst.
Investeringskostnader beräknas uppgå till ca.1 400 tkr. Avskrivningstiden för
investeringskostnaden är 3 år och läggs på hyran. Förlängs hyresavtalet
ytterligare ett år i taget, sjunker framtida hyreskostnader avsevärt. Se bilaga
1.
Socialnämnden har budgeterade medel till hyreskostnaden i sin antagna
internbudget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
- att föreslå kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med
Ronnebyhus på 3 år för avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet
till förlängning ett år i taget.
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Malin Månsson (S), Casper Andersson (SD), Mia
Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) oh Malin Månsson (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
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Beslut
Socialnämnden beslutar;
- att föreslå kommunfullmäktige att teckna hyresavtal med
Ronnebyhus på 3 år för avdelning Hjalmar på Ålycke, med möjlighet
till förlängning ett år i taget.
- att förklara paragrafen för omedelbart justerad
________________
Bilaga 1: Förslag hyresavtal
Exp: Akten, kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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