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§ 66 Dnr 2021-000001 006 

Val av justerare och tid för justering - 2021 

 

Beslut 

2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese 

Åberg (M) justera dagens protokoll. Justering sker Digitalt, 2021-06-01 kl. 

17.00. Justering av § 66-68 sker Digitalt omedelbart efter sammanträdet, 

2021-05-25 kl. 17.00. 

________________ 

Exp: Akten  
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§ 67 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(27) 
2021-05-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 69 Dnr 2021-000092 704 

Ekonomisk uppföljning, tertial 1 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. Ekonom Emmy 

Wilson finns med och svarar på frågor. 

Sammanfattning  

Prognostiserat underskott 17 607 tkr avser placeringskostnader förvuxna och 

barn samt kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Samt för Köp 

verksamhet, LSS. 

  

Avvikelse 

Individ och familjeomsorgen 

Prognosen ger ett underskott på 12 220 tkr.  

Underskottet är helt och hållet klientrelaterat. 

Totalt ger kostnader för placering av barn ett netto underskott med 2 217 tkr.  

Placeringskostnader vuxna i behov av skydd har ökat i omfattning pga. ökat 

behov. 

Placeringskostnader missbruk/beroende beräknas överstiga budget med 821 

tkr men förväntas bli 1 331 tkr lägre än 2020.  

Utbetalt ekonomiskt bistånd 5 494 tkr högre än budgeterat verksamhet 570. 

Utbetalt ekonomiskt bistånd sammanslaget, verksamhet 570 med 600 

jämfört med bokslut 2020 minskat med 3 554 tkr. 

Funktionsstöd 
Överskridandet inom hela Funktionsstöd har ett prognosticerat underskott 

med 5 372 tkr. 

Underskottet beror på kostnader för Köp verksamhet, d.v.s. externa 

placeringar. 

 

Åtgärder 

 Omförhandling och uppföljning av avtal vid placering på HVB 

 Aktivt arbete med resursfördelning inom gruppbostäderna 

 Aktivt arbete med resursfördelning inom sysselsättningen 

 En ungdomshandläggare har knutits till enheten för att tillföra mer 

fokus och specialist kompetens för yngre vuxna. 

 Förstärkt Sesam (våld i nära relation) med en tjänst med målet att 

korta ner eller undvika externa placeringar 

 Jourfamiljehem som alternativ till akuta HVB-placeringar 

 Teamorganisation, antagen modell för arbete med särskilda ärenden. 

 Fortsatt arbete med praktik för försörjningsstödstagare 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(27) 
2021-05-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Riktade insatser mot misstänkt bidragsfusk för att förebygga och 

förhindra att ekonomiskt bistånd utbetalas på felaktiga grunder 

genom systematiska kontroller      

Bedömning 

Inom Individ- och familjeomsorgen har inflödet av orosanmälningar 

gällande barn ökat markant senaste månaden. Kostnaderna för utbetalning av 

ekonomiskt bistånd visar en marginell ökning, men det som påverkar 

socialnämndens budget är överflyttning av flyktinghushåll till verksamhet 

570 ekonomiskt bistånd. Sesam (våld i nära relation) har behovet ökat av 

skyddat boende. Verksamheten är svår att prognosticera då vi inte vet hur 

pandemin kommer påverka detta. 

Positivt är att personalsituationen inom Individ- och familjeomsorgen har 

stabiliserats. 

Personalkostnaderna inom gruppbostäderna Funktionsstöd är i balans. 

Volymförändringar inom kortidsverksamheten och sysselsättning påverkar 

budget. Förvaltningens målsättning är deras överskridande ska vara i balans 

till bokslutet. 

Köp av externa platser inom Funktionsstöd är fortsatt hög. Bedömningen är 

att kostnaderna kommer vara fortsatt höga.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna tertial 1 uppföljning.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), 

Birgitta Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L), Ylva Särnmark (M), 

Magnus Björk (S), Malin Månsson (S) och Pia Zickbauer Svabre (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 godkänna tertial 1 uppföljning. 

________________ 

Underlag: Ekonomisk uppföljning, Tertial 1 2021 

Exp: Akten, budgetberedningen 
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§ 70 Dnr 2021-000098 700 

Måluppfyllelse T1, måluppföljning 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. Verksamhetschef 

Göran Fridh finns med och svarar på frågor. 

Sammanfattning  

I bifogad rapport, Målstyrning med utfall för perioden T 1, beskrivs 

resultatet av Socialnämndens mål. Uppföljning av särskilt uppdrag 2021, 

beskrivs nedan hur arbetet Socialnämndens särskilda uppdrag fortlöpt. 

Resultat 

Socialnämnden har beslutat om 9 indikatorer varav 3 inte är mätbara förrän i 

bokslutet. Av de resterande 6 indikatorerna är 4 uppnådda. 1 indikator är 

delvis uppfylld och 1 indikator är inte uppfylld. Läs kommentarer i bifogad 

rapport.        

Socialnämnden har ett särskilt uppdrag beslutat av fullmäktige:  

”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”. 

Rapportering enligt nedan: 

Från den 1 april arbetar en socialsekreterare på heltid med praktikutsättning. 

Hittills har han arbetat med 12 personer, två är avslutade av olika 

anledningar. Av de 10 kvarvarande är tre i praktik och ytterligare två 

personer ska skriva avtal med arbetsgivare. 

Utmaningen är att hitta arbetsgivare som är villiga att ta emot en praktikant 

under pågående pandemi. Praktiksamordnaren har haft kontakt med ett stort 

antal arbetsgivare men ett fåtal har haft möjlighet att erbjuda praktikplats. 

Det är enbart privata företag som tagit sig an en praktikant. 

Uppdraget är pågående.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta;   
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- att godkänna uppföljningsrapport för Socialnämndens mål samt det 

beslutade särskilda uppdraget      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), 

Ylva Särnmark (M), Magnus Björk (S), Marianne Lundkvist (L), Nicolas 

Westrup (SD) och Pia Zickbauer Svabre (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 uppföljningsrapport för Socialnämndens mål samt det 

beslutade särskilda uppdraget 

________________ 

Bilaga 1: Rapport- Målstyrning med utfall tertial 1 2021 

Exp: Akten 
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§ 71 Dnr 2021-000095 700 

"40-miljonersuppdraget" reduktion av 
personalkostnader beskrivning och konsekvenser för 
socialnämnden 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Sammanfattning 

I samband med T1, skall följande uppgifter tas fram,  

1. Redovisning av personalkostnadsläget vid T1 och prognos för 2021, 

samt en tydlig plan för hur personalkostnaderna skall minskas under 

hösten och inför 2022, effekt 2022. Samt bedömning av 

konsekvenser. 

2. Återbesättning vid pensionsavgångar och visstidsanställningar, som 

nu går ut under våren, kan inte ske mer än i begränsad omfattning. 

Bedömning av konsekvenser. 

 

Socialnämndens budgeterade medel 2021, personalkostnader är 185 532 tkr. 

Enligt en teoretisk beräkningsmodell av fördelningen av 40 miljoner/nämnd i 

förhållande till budget blir Socialnämndens del 4 790 tkr. Personlig assistans 

är undantagen pga. av särskild lagstiftning. 
 

Budget Personalkostnad 2021 

Besparing  

4,7 mkr 

inkl. 

personlig assistans 185 mkr 2,5 % 

exkl.  

personlig assistans 147 mkr 3,2 % 

 

Utöver operativ personal, socialsekreterare, behandlare, stödassistenter, 

arbetshandledare, HSL-personal mm. leds förvaltningen av 12 enhetschefer, 

två verksamhetschefer samt förvaltningschef. Den administrativa personalen 

utgörs av en kvalitetsutvecklare, en systemförvaltare samt fem 

administrativa assistenter (varav en stödjer Barn- och Familjeenheten, en 

administrerar personlig assistans, en bemannar receptionen mm). 

 

Bakgrund 
I budget 2020 fick socialnämnden stora besparingskrav på sig vad gällde 

personalbesparingar. 2,0 behandlingspersonal inom missbruk och beroende 

samt neddragning av bemanningen inom gruppbostäderna. Resultatet av 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(27) 
2021-05-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

detta blev att gruppbostäderna inte klarade sin tilldelade budget då 

vårdtyngden hos brukarna ökat. I socialnämndens internbudget för 2021 

tilldelades gruppbostäderna 15 min/brukare/dygn. Fortfarande lägre nivå än 

före besparingen 2020. I tertial 1 kan vi nu se att vi är i rätt nivå. 

 

Nettokostnad funktionsnedsättning totalt (SoL,LSS,SFB), kr/inv 

 

 
   

 

Individ- och familjeomsorgen har gått från 66 till 58 årsarbetare                

(uppg. Kolada) mellan åren 2019/20. Neddragningar av personal beroende 

på anpassningar av minskat antal ensamkommande barn samt neddragning 

inom beroendevården.  

 

Konsekvensbeskrivning vid neddragning av 9-10 tjänster 

Förvaltningen har totalt nio visstidsanställda i nuläget varav fyra inom 

personlig assistans, 40 anställda på vikariat varav 37 inom Funktionsstöd. 39 

medarbetare är 60+. Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att 

avveckla någon tjänst i nuläget eller under 2022. Förvaltningen bedriver 

ingen verksamhet som inte är lagstyrd. Om vi lägger ner öppenvården 

kommer vi att behöva köpa beslutade insatser vilket i sig kommer att bli 

dyrare och i många fall finns inte insatsen att köpa.  

Konsekvenser för arbetsmiljön är uppenbar. Förvaltningen är redan idag hårt 

ansträngd pga ökade behov. Varningsflagg finns att den psykiska ohälsan 

kommer att öka som en effekt av pandemin. Vilket i sin tur leder till större 

efterfrågan av socialt stöd. Att dra ned på tjänster vore kontraproduktivt och 

riskerar istället att öka kostnaderna för placeringar eller köp verksamhet.      
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Bedömning 

Socialnämndens bedömning är att det inte är möjligt att dra ned på tjänster 

med motivering enligt ovan beskrivning.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta lämna yttrandet i sin helhet till 

budgetberedningen.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg, Malin Månsson (S), Ylva 

Särnmark (M), Marianne Lundkvist (L), Magnus Björk (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) och Kerstin Haraldsson (C).  

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 besluta att lämna yttrandet i sin helhet till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: Akten, budgetberedningen 
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§ 72 Dnr 2020-000110 009 

Kontroller vid ansökan om ekonomiskt bistånd och 
utredningar av felaktiga utbetalningar  

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson. 

Sammanfattning  

I augusti 2020 gav Socialnämnden i uppdrag till Försörjningsenheten att 

genomföra riktade insatser mot misstänkt bidragsfusk. Enheten jobbar dels 

med systematiska kontroller av ansökningar om ekonomiskt bistånd och dels 

med särskilda utredningar där misstanke finns om att felaktiga utbetalningar 

gjorts, så kallade FUT-utredningar. 

Systematiska kontroller 

De systematiska kontrollerna genomförs varje månad då ett 30-tal 

ansökningar väljs ut för kontroll. Urvalet görs slumpmässigt av RPA, 

Ronney. Den person som blir utvald i kontrollen får en begäran om att lämna 

in underlag till sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Både inkomster och 

utgifter ska styrkas med underlaget och handlingarna som krävs in är bland 

annat kontoöversikt, kontoutdrag och de fakturor personen ansöker om. 

Kontrollen görs innan beslutet fattas om ekonomiskt bistånd för att 

förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar. Resultatet av 

granskningarna är enligt nedan:  

 

Antal granskade ärenden  132 

Utan avvikelse 51 

Ej styrkt utgifter - utgifterna avslås 52 

Ej inkommit med underlag - ansökan avslås 13 

Haft inkomster som inte uppgetts på 
ansökan 17 

Övrigt, t.ex. bilinnehav, felaktigt hushåll 3 

Angett för lågt belopp för sökt faktura 1 
 

FUT-utredningar 

Vid misstanke om att ekonomiskt bistånd felaktigt betalats ut till en person 

som inte varit berättigad görs en separat utredning avseende detta. 

Indikationer om en felaktig utbetalning kan komma utifrån genom 

exempelvis en anmälan, men det vanligaste är att det upptäcks inom ramen 

för handläggningen av det ekonomiska biståndet. Sedan den 1 september 

2020 har det gjorts 10 utredningar avseende felaktiga utbetalningar, så 

kallade FUT-utredningar. I flertalet av fallen har personerna börjat studera 
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med studiemedel från CSN varför de uppburit dubbla ersättningar under 

minst en månad. Vid en systematisk kontroll framkom att en person har fått 

ett stort antal insättningar till sitt bankkonto under flera månader och 

utredningen om felaktig utbetalning ledde till ett återkrav på drygt 47 000 kr 

samt en polisanmälan. Totalt har utredningarna sedan september förra året 

lett till beslut om att återkräva 101 035 kr i felaktigt utbetalt ekonomiskt 

bistånd.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

- Godkänna ovanstående information om kontroller vid ansökan om 

ekonomiskt bistånd och utredningar om felaktiga utbetalningar.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg, Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) och Ylva Särnmark (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 ovanstående information om kontroller vid ansökan om 

ekonomiskt bistånd och utredningar om felaktiga utbetalningar.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 73 Dnr 2021-000094 709 

Resultat ungdomsenkät Lupp 

Ärendet föredras av folkhälsosamordnare Sofie Ceder. 

Sammanfattning  

Ungdomsenkäten Lupp visar på en positiv utveckling på flera områden 

rörande ungas levnadsvanor och livsvillkor i Ronneby kommun. Samtidigt 

ses en mer negativ utveckling inom vissa områden. Dessa utmaningar är 

viktiga för kommunen att ta sig an med strategiska insatser och samverkan 

över nämnds- och förvaltningsgränserna. Samverkan med andra sektorer 

såsom region, näringsliv och civilsamhället är också ett måste för att nå 

framgång.  

 

Ronneby kommun har sedan 2021 en tydlig politisk vilja, genom det 

strategiska målområdet Barn och ungas behov, att prioritera ett barn- och 

ungdomsperspektiv i beslut och åtgärder. Barnkonventionen som nu är lag 

och Sveriges ungdomspolitik betonar också vikten av att alla beslut som tas, 

som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Lupp- enkäten är ett bra underlag för att fatta hållbara 

beslut som rör barn och unga i vår kommun och kan fungera som ett stöd i 

dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker. 

  

Lupprapport 2020 

 

Resultatet för 2020 är sammanställt till en rapport av Enkätfabriken på 

uppdrag av Ronneby kommun. Rapporten redogör på ett tydligt sätt för 

resultatet och löpande sker en jämförelse med resultatet för 2017 och övriga 

medverkande kommuner i Lupp 2020 (dessa kommuner redovisas i bilaga).  

 

Samtliga medverkade skolor Kallinge 7-9, Snäckebacksskolan, Thoren 

framtid, Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet har fått egna 

skolrapporter. Dessa redovisar skolans resultat i jämförelse med övriga 

skolor i Ronneby kommun i samma årskurs.  

 

Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet. Rekommendationen 

är dock att ta del av hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av 

ungdomarnas livsvillkor i Ronneby. Rapporten innehåller även fördjupade 

analyser inom området inflytande och politik, hälsa och trygghet. Dessa 

analyser visar på viktiga samband.  
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Rekommendation till förvaltningar och nämnder    

Rapporten bör delges samtlig nämnder och förvaltningar som ett 

informationsärende. Det kan med fördel föras en diskussion om vad i 

resultatet som är angeläget för respektive förvaltning och nämnd att ta fasta 

på. Nedan ges förslag på frågeställningar till denna diskussion.  

 

Frågeställning  

- Vad i resultatet tyder på en positiv utveckling avseende ungas 

livsvillkor med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? 

Stämmer resultatet med förvaltningens/nämndens bild?   

- Vad i resultatet tyder på en negativ utvecklingen avseende ungas 

livsvillkor med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? 

Stämmer resultatet med förvaltningens/nämndens bild?  

 

- Vad bör vi prioritera framåt för att skapa bättre förutsättningar för 

ungas livsvillkor i Ronneby kommun?  

 

- Inom vilket/vilka områden behöver vi ha en fortsatt dialog med unga 

i Ronneby kommun?  

 

Finns behov av samverkan inom kommunen eller med andra aktörer för att 

skapa bättre förutsättningar för ungas livsvillkor i Ronneby kommun? I så 

fall vilka och hur?       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), 

Malin Månsson (S) och Marianne Lundkvist (L). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 74 Dnr 2021-000085 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Den 31 maj 2012 skrev Ronneby kommun på Borgmästaravtalet (Covenant 

of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att minska 

klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen. Borgmästaravtalet 

ställer krav på att kommunen har ett aktuellt styrdokument för klimat och 

energi.                                                                                                       

Ronneby kommun har i dagsläget en klimat- och energiplan för 2013 till 

2016 som har förlängts men som inte längre är aktuell.  

Det finns därmed flera skäl till att Ronneby kommun behöver ett nytt 

styrdokument för klimat- och energifrågor. Kommunkoncernen har som 

ambition att underlätta för företagare, föreningar och privatpersoner att leva 

och verka fossilfritt samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala 

verksamheten minskar. Eftersom programmet kommer att antas av 

kommunfullmäktige omfattar insatserna i planen endast aktiviteter som 

genomförs av kommunens förvaltningar och bolag.      

Bedömning 

Socialnämnden har ingen erinran eller övriga synpunkter på det föreslagna 

programmet.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till ”Program för klimat 

och energi”.      

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 ställer sig bakom utredarens förslag till ”Program för klimat 

och energi”. 

________________ 

Exp: Akten, kommunstyrelsen  
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§ 75 Dnr 2021-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar på frågor. 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, april månad 2021, 

redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör Nicolas Westrup (SD) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten april 2021 

Verksamhetsuppföljning Sesam april 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 76 Dnr 2021-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, april 

månad 2021, redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Försörjning april 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 77 Dnr 2021-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, februari månad 2021, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att utbildningsnämnden i fortsättningen 

ska få ta del av siffran som berör skolfrånvaro trots att den ännu inte hunnit 

presenteras för Socialnämnden.  

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera informationen till protokollet 

- att utbildningsnämnden i fortsättningen ska få ta del av siffran som 

berör skolfrånvaro trots att den ännu inte hunnit presenteras för 

Socialnämnden. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning barn april 2021 

Orsaker & insatser barn april 2021 
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Exp: Akten 
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§ 78 Dnr 2021-000004 002 

Delegationsärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 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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§ 79 Dnr 2021-000003 006 

Delgivningsärende mm - 2021 

 

Sammanfattning  

1. Nedanstående delgivning presenteras under innevarande 

sammanträde: 

2. Beslut-2020000530-KS-§ 108, Ansvarsfördelning lokalförsörjning 

3. Beslut-2021000153-KS-§ 104, , Uppdrag till Socialnämnden - beslut 

av KF 

4. Beslut-2021000075-KS-§ 97, Årsredovisning 2020 för Ronneby 

kommun samt fråga om ansvarsfrihet 

5. Beslut-2021000252-KS-§ 95, Anhållan om entledigande från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden, Charlotte Svanberg (C)  

6. Beslut-2021000183-KS-§ 93, Anhållan om entledigande från 

uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i 

utbildningsnämnden och ledamot i socialnämnden, Anna-Karin 

Wallgren (S)      

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

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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§ 80 Dnr 2021-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar; 

- Det finns två pågående Lex Sarah utredningar. 

- Corona- fortfarande ansträngt läge när personalen inte kan träffas 

personligen. Alla är inte fullvaccinerade men det ska vara klart till 

sommaren. Mycket hemarbete för tjänstemän som arbetar på kontor. 

- Rekryteringsprocessen pågår för ny verksamhetschef, Individ- och 

familjeomsorgen. Tre intervjuer har genomförts.  

- Inom Funktionsstöd saknas det fortfarande semestervikarier till 

sommaren. Rekryteringar är pågående.  

- Målet är att alla semestervikarier ska genomgå utbildning i Basal 

hygien men det kommer bli svårt att hinna med samtliga innan 

sommaren. 

- Information om personalsituationen. 

- Inflytt på Ålycke sker den 27 maj, än så länge gäller detta fyra 

brukare.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera 

informationen till protokollet.      

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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§ 81 Dnr 2021-000002 006 

Övriga frågor/ärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Marianne Lundkvist (L) lyfter frågan om en utbildning för nya ledamöter. 

Ordförande Therese Åberg (M) föreslår att frågan ska tas upp i partigruppen.      

________________ 

Exp: Akten 

 


