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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ordförande Therese Åberg (M) tjänstgör under samtliga ärenden 
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) tjänstgör under §§ 20-23 och 26-27 
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) tjänstgör under samtliga ärenden 
Birgitta Lagerlund (M) tjänstgör under samtliga ärenden 
Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör under samtliga ärenden 
Thomas Svensson (S) tjänstgör under samtliga ärenden 
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgör under samtliga ärenden 
Nils Nilsson (S) tjänstgör under samtliga ärenden 
Mia Persson (MP) tjänstgör under samtliga ärenden 
Casper Andersson (SD) tjänstgör under samtliga ärenden 
Peter Jansson (SD) tjänstgör under §§ 20-27 

Tjänstgörande ersättare Ingrid Carlsson (M) tjänstgör istället för 1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) under §§ 
24-25 och 28-33 
Bridget Anne Afor (KD) tjänstgör istället för Lena Mahrle (L) under samtliga ärenden 
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör istället för Nicolas Westrup (SD) under samtliga ärenden 
Christian Ivarsson (SD) tjänstgör istället för Peter Jansson (SD) under §§ 28-33 

Övriga närvarande  

Ersättare Åsa Evaldsson (M) 
Charlotte Svanberg (C) 
Magnus Björk (S) 
Pia Zickbauer Svabre (S) 
Martin Moberg (S) 

Tjänstemän Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson 
Ekonom Anna Lindén §§ 21-23 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell § 24 
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede § 25 
Alkohol-och tobakshandläggare Amelie Hultman § 26 
Nämndsekreterare Albin Ottosson 
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1 Ärendenummer inom parentes, efter paragrafnummer, indikerar i vilken ordning ärendena 

faktiskt behandlades under sammanträdet. 
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§ 20 (ärende 1) Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare och tid för justering - 2020 

 

Beslut 

Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) 

justera dagens protokoll. Justering äger rum i Eringsbodasalen, 

kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-03-03, klockan 15:00. 
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§ 21 (ärende 2) Dnr 2020-000030 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2020 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet och svarar på frågor. 

Sammanfattning  

Månadsuppföljningen redovisar endast prognos för bruttokostnaderna för 

placeringar samt utbetalning av ekonomiskt bistånd. Månadsuppföljning 

beträffande övriga kostnader har inte varit möjlig att göra pga det saknas 

beslut om internbudget samt att det endast gått en månad på året.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

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

Birgitta Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Mia Persson (MP), Casper 

Andersson (SD), Åsa Evaldsson (M), Bridget Anne Afor (KD) och Pia 

Zickbauer Svabre (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- notera informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning2 

Interbudget är ännu inte fastställd och prognosen är därmed osäker. 

________________ 

Exp: Akten  

                                                 
2 Enligt sjätte punkten, del 3.1, i Riktlinjer för sammanträde och protokoll. 

Kommunledningsenheten. (2006). 
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§ 22 (ärende 4) Dnr 2020-000029 055 

LOV-ersättning 2020 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Förslag till Ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service 

inom LSS avseende verksamhetsår 2020.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar  

- att anta ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service 

inom LSS avseende verksamhetsår 2020.  

Deltar i debatten 

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

och Åsa Evaldsson (M).  

Yrkanden 

Anna Carbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller 

tjänsteförslaget. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

- att anta ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service 

inom LSS avseende verksamhetsår 2020.  

________________ 

Exp: Ekonom Anna Lindén, förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 23 (ärende 3) Dnr 2019-000241 041 

Internbudget 2020 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet och svarar på frågor. 

Sammanfattning  

Förslag till internbudget 2020 enligt den av kommunfullmäktige tilldelade 

ramen. 

Hänsyn har tagits till bland annat de utpekade besparingarna inom öppenvård 

vuxna samt bemanning på gruppbostäderna. Öppenvård vuxna, verksamhet 

540, har en besparing på 1 500 tkr, vilket innebär nedskärning av 

bemanning. Gruppbostäderna, verksamhet 513 har en besparing som innebär 

kraftigt reducerad bemanning. Neddragningarna innebär tid i de olika 

nivåbedömningarna. Nivåbedömningar görs utifrån insatsbedömning på 

individnivå 

Bedömning 

Förslag till internbudget enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

budgeten 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta den föreslagna internbudgeten för 2020.  

Deltar i debatten 

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

Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson (MP), Casper Andersson (SD), Åsa 

Evaldsson (M) och Yvonne Olsson (SD).  

Yrkanden 

Alliansen, genom Therese Åberg (M) och Anna Carlbrant (-), yrkar att 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta den föreslagna internbudgeten för 2020. 

- att fortlöpande följa månadsuppföljningar på kontonivå för att ta 

ställning till eventuella åtgärder för att nå en budget i balans. 

Malin Månsson (S) yrkar att Socialnämnden beslutar att: 

- Att förvaltningen gör en omfördelning i internbudgeten, för att god 

arbetsmiljö, lagefterlevnad och ett barnrättsperspektiv ska kunna 

uppfyllas, samt beakta de övriga riskfaktorerna i tidigare bifogad 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(23) 
2020-02-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

riskanalys och beskrivning av verksamheten enligt Bilaga A och B i 

Socialnämndens januarimöte. 

- Att Bilaga A och B enligt ovan bifogas dagens protokoll, för att 

tydliggöra underlag till beslut i samma protokoll. 

- Att Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen delges ärendet för 

godkännande av ändring i internbudget. 

Mia Persson (MP) yrkar att Socialnämnden beslutar; 

- att utifrån de redogörelser som förvaltningen gett med tydliga 

signaler om oro för bland annat det ekonomiska biståndet, med 

underskott som riktar mot ca 12 miljoner utifrån budget, yrkar jag på 

att 6 miljoner äskas redan nu från Kommunstyrelsen för att tillföras 

verksamheten och att utvecklingen därefter följs nogsamt fram mot 

Tertial 1. 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall till yrkande från Mia Persson (MP).    

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller yrkande 

från Therese Åberg (M) och Anna Carlbrant (-). 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande Therese Åberg (M) utser yrkande från Therese Åberg (M) och 

Anna Carlbrant (-) till huvudförslag. Övriga yrkanden ställs mot varandra för 

att utse ett motförslag till huvudförslaget (Kontrapropositionsvotering). 

Propositionsordning 2 - Kontrapropositionsvotering 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar utse yrkande från Malin Månsson (S) till motförslag röstar ja. 

De som önskar utse yrkande från Mia Persson (MP) till motförslag röstar 

nej. 

Omröstningsresultat  

AVSTÅR -  Therese Åberg (M)  

AVSTÅR -  Anna Carlbrant (-) 

JA -  Malin Månsson (S) 

AVSTÅR -  Birgitta Lagerlund (M) 

NEJ -  Bridget Anne Afor (KD) 

AVSTÅR -  Kerstin Haraldsson (C) 

JA -  Thomas Svensson (S) 

NEJ -  Anna-Karin Wallgren (S) 

NEJ -  Nils Nilsson (S) 
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NEJ -  Mia Persson (MP) 

NEJ -  Yvonne Olsson (SD) 

AVSTÅR -  Casper Andersson (SD) 

AVSTÅR -  Peter Jansson (SD) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 2 ja-röster och 5 nej-

röster, varefter ordförande finner att Socialnämnden utser yrkande från från 

Mia Persson (MP) till motförslag. 

Propositionsordning 3 – Huvudförslag mot motförslag 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på huvudförslag och 

motförslag enligt följande beslutsgång: 

De som önskar bifalla huvudförslaget röstar ja. De som önskar bifalla 

motförslaget röstar nej. 

Omröstningsresultat  

JA -  Therese Åberg (M)  

JA -  Anna Carlbrant (-) 

NEJ -  Malin Månsson (S) 

JA -  Birgitta Lagerlund (M) 

JA -  Bridget Anne Afor (KD) 

JA -  Kerstin Haraldsson (C) 

NEJ -  Thomas Svensson (S) 

NEJ -  Anna-Karin Wallgren (S) 

NEJ -  Nils Nilsson (S) 

NEJ -  Mia Persson (MP) 

JA -  Yvonne Olsson (SD) 

JA -  Casper Andersson (SD) 

JA -  Peter Jansson (SD) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 8 ja-röster och 5 nej-

röster, varefter ordförande finner att Socialnämnden bifaller huvudförslaget.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta den föreslagna internbudgeten för 2020. 

- att fortlöpande följa månadsuppföljningar på kontonivå för att ta 

ställning till eventuella åtgärder för att nå en budget i balans. 

Reservation 

Thomas Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nils Nilsson (S), Malin 

Månsson (S) och Mia Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande. 
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________________ 

Exp: Ekonom Anna Lindén   
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§ 24 (ärende 8) Dnr 2020-000031 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 

patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 

egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 

har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 

har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 

hanterats. 

Patientsäkerhetsberättelse är upprättad och Socialnämnden föreslås besluta 

att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Socialnämnden 2019 till protokollet 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande redovisning av 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Socialnämnden 2019 till protokollet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S) och Anna-Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för 

vårdgivare Socialnämnden 2019 till protokollet 
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________________ 

Exp: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Förvaltningschef 

Socialförvaltningen 
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§ 25 (ärende 7) Dnr 2020-000032 700 

Kvalitetsberättelse 2019 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt Allmänna råd SOSFS 2011:9 samt Allmänna råd till 7 kap. 1 § bör 

den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 

dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå  

- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,   

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och   

- vilka resultat som har uppnåtts     

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad  

- att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och   

- att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses     

Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

Kvalitetsberättelsen är upprättad och Socialnämnden föreslås besluta att anta 

föreliggande redovisning av kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2019 

till protokollet.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

- att anta föreliggande redovisning av kvalitetsberättelse för 

Socialförvaltningen 2019          

Bilagor 

Kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2019 

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 bifall till tjänsteförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att anta föreliggande redovisning av kvalitetsberättelse för 

Socialförvaltningen 2019          

________________ 

Exp: Förvaltningschef Socialförvaltningen, Kvalitetsutvecklare 

Socialförvaltningen 
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§ 26 (ärende 6) Dnr 2020-000036 221 

Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker 
samt tillsyn av detaljhandel med folköl för år 2020 

Alkohol-och tobakshandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet. 

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 dels 

2019 års alkohol-och tobakshandläggning samt även tillsynen över 

serveringstillstånd och folkölsförsäljningsställen. Därefter följer ett förslag 

på tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2020 samt 

tillsynsplan för detaljhandel av folköl 2020. Tillsynsplanen är preliminär och 

kan komma att ändras, eftersom serveringsställena kan tillkomma och/eller 

falla bort under året.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta förslaget för tillsynsplan för 2020 och översänder detta till 

Länsstyrelsen i Blekinge Län.   

Bilaga 

Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt tillsyn av 

detaljhandel med folköl för år 2020, daterad 2020-02-11 

Deltar i debatten 

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

(M) och Anna-Karin Wallgren (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta förslaget för tillsynsplan för 2020 och översänder detta till 

Länsstyrelsen i Blekinge Län.   

________________ 

Exp: Länsstyrelsen i Blekinge Län, Alkohol-och tobakshandläggare Amelie 

Hultman   
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§ 27 (ärende 5) 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 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet 2019, redovisas 

för ledamöterna.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera återrapporteringen till protokollet samt översända 

densamma till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: Kommunfullmäktige, De förtroendevalda revisorerna, Inspektionen för 

Vård och Omsorg 
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§ 28 (ärende 9) Dnr 2020-000024 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2020 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2020 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S) och Åsa 

Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 29 (ärende 10) Dnr 2020-000023 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2020 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet.      

Beslutsunderlag 

Utredningsenheten Barn + EKB Verksamhetsuppföljning 2019‐2020 

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 30 (ärende 11) Dnr 2020-000008 002 

Delegationsärende - 2020 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, perioden 2020-01-01 till och med 

2020-01-31.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att 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 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att godkänna redovisningen och att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 31 (ärende 14) Dnr 2020-000007 709 

Delgivningsärende mm - 2020 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet. 

Nedanstående lista över delgivningar mm presenteras under innevarande 

sammanträde: 

1. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen 2020-02-04 - Beslut § 41 – angående 

Granskningsrapport och skrivelse från revisionen med anledning av 

granskning av beslutsunderlag och protokoll    

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 32 (ärende 12) Dnr 2020-000013 700 

Aktuellt i verksamheten 2020 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich berättar om aktuella frågor i 

verksamheten enligt följande punkter; 

Personal  

- Socialnämndens arbetsutskott har fattat beslut om ”att godkänna 

inhyrning av konsult till Barn o Familjeenheten under sex 

månader”3. Arbete pågår för att göra mer långsiktiga rekryteringar 

- Teamledare är rekryterade till Barn- och familjeenheten i avvaktan på 

att översynen av organisationen är klar. Teamledaren är anställd på 

80 % fr.o.m. 1 mars till t.o.m. augusti.  

- Enhetschef inom funktionsstöd som sagt upp sig. Nyrekrytering 

kommer att ske.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten    

                                                 
3 Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-18. Beslut § 54. 

https://www.ronneby.se/download/18.663f771117076211a752d75/1582542332841/SocAU%202020-02-18%20%C2%A7%C2%A7%2035-55.pdf
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§ 33 (ärende 13) Dnr 2020-000004 709 

Övriga frågor/ärenden - 2020 

Sammanfattning  

Åsa Evaldsson (M) tar upp följande två frågor för diskussion;  

- Promemoria om språkplikt för rätt till försörjningsstöd. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich meddelar att frågan bevakas. 

- Samarbete med fokus på personer som hoppar av SFI. Det finns ett 

önskemål om samarbete mellan Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden. Träffar med jämna mellanrum lyfts som en möjlig 

samarbetsform. Idén om ett ”trepartssamtal” mellan 

Utbildningsnämnden, Socialnämnden och ”den det gäller” lyfts. 

Ordförande Therese Åberg (M) aviserar att nämndsammanträdet i mars 

månad (med högsta sannolikhet) kommer att pågå under en hel dag, med det 

särskilda syftet att behandla Socialnämndens målarbete. Mer information 

kommer ges i särskild kallelse.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), 

Åsa Evaldsson (M) och Pia Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

- att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten    


