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§ 96

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 2021-08-26 kl. 16.00.
________________
Exp: Akten
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§ 97

Dnr 2021-000011 751

Individärenden- SEKRETESS
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§ 98

Dnr 2021-000005 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2021
Sammanfattning
Socialförvaltningen genomför för juli månad en begränsad ekonomisk
uppföljning. Uppföljningen berör enbart köp av vård och ekonomiskt
bistånd.
Uppföljningen resulterar i ett ökat underskott jmf med T1 på ca 2 700 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Ylva Särnmark (M), Malin Månsson
(S), Birgitta Lagerlund (M) och Marianne Lundkvist (L).
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.
________________
Underlag: Månadsuppföljning 210731
Exp: Akten
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§ 99

Dnr 2021-000132 734

Utveckling/avveckling boende inom Funktionsstöd
Sammanfattning
Funktionsstöd bedriver idag 14 bostäder med särskild service enligt LSS,
varav 11 bostäder är utformade som gruppbostäder och 3 som
servicebostäder. Skillnaden mellan dessa boendeformer är utformningen. På
en gruppbostad bor det upp till 6 personer och i anslutning till den enskildes
lägenhet finns det ett gemensamhetsutrymme med närhet till personalstöd.
Ofta har personer som bor i en gruppbostad ett mer omfattande stödbehov än
personer som bor i en servicebostad. I en servicebostad kan det bo upp till 12
personer. Lägenheterna i en servicebostad kan ligga utspridda i ett
bostadsområde och det ska finnas tillgång till ett gemensamhetsutrymme,
men det behöver inte vara i direkt anslutning till den enskildes lägenhet.
Servicebostad är liksom gruppbostad bemannad med en fast personalgrupp.
Efterfrågan av ett centralt boende är vanligt förekommande bland de
personer som erhåller beslut om boende enligt LSS i Ronneby.
Nuläge och utveckling
Funktionsstöd har för avsikt att utöka beståndet av lägenheter i
servicebostad, då det är den boendeform som mest återspeglar behov och
efterfrågan. Bostäder med fler lägenheter är även mer kostnadseffektiva, då
varje gruppbostad/ servicebostad kräver en grundbemanning.
Från och med den 1 september 2021 utökas servicebostad Gustav
Arnoldsgata med ytterligare två lägenheter och kommer då att inneha 9
platser. På sikt kan servicebostaden komma att innefatta 12 platser. Detta ger
ett boendebestånd på 83 platser inom Funktionsstöd.
I nuläget har vi fem lediga boendeplatser och tre personer är planerade att
flytta in under augusti/ september. Med en utökning av ytterligare två
boendeplatser på Gustav Arnoldsgata ges det en möjlighet till interna
omflyttningar, med avsikt att möta den enskildes behov med ”rätt boende”.
Det vill säga att boendet möter den enskilde utifrån dennes fysiska, psykiska
och sociala behov. Det innefattar såväl fysisk utformning, som personalens
kompetens.
Effektivisering och besparing
I Bräkne-Hoby har vi två gruppbostäder på Ronnebyvägen, 10 och 19, som
innehar 4 boendeplatser vardera. Rent hypotetiskt skulle vi kunna stänga den
ena gruppbostaden och erbjuda fyra personer ett annat boende i befintliga
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bostäder inom Funktionsstöd. Bostäder med få platser kräver en
grundbemanning samtidigt som det kräver en mindre personalgrupp med en
högre sårbarhet vid frånvaro. Ett boende med fler platser ger en större
flexibilitet och en effektivare bemanningsplanering.
Nedan tabell visar hur kostnaderna skulle minska vid nedläggning av
Ronnebyvägen 10.
Besparing
Minskning av 4 pl på
Ronnebyv 10, samt
utökning 2 pl på GA*

2022
-547

2023
-2544

Hyra Ronnebyv 10
samt GA

-49

-194

Övriga kostnader

-17

-50

Total besparing

-612

-2788 tkr

* Antagande att 2 personer flyttar ut i mars och 2 personer i maj

Osäkerhetsfaktorer och riskbedömning
Många av de som bor på gruppbostäderna Ronnebyvägen 10 och 19 har bott
där under många år. De har en trygghet med bostadens utformning och miljö,
men även med viss personal som arbetat på samma boende under flera år.
Att lägga ned en gruppbostad och erbjuda samtliga som bor på ett boende
andra boendealternativ innebär en förändring i den enskildes liv. En
förändring kan skapa otrygghet för en del, medan den för andra innebär en
positiv förändring och vissa fall en personlig utveckling. Detta gäller så väl
de boende som personal.
Med tiden så ändras naturligt de individuella behoven, så även för personer
som bor inom LSS-bostäder. Det är en naturlig del av livet att flytta när
förutsättningar förändras.
Genom att göra interna omflyttningar och lägga ned en gruppbostad i
Bräkne-Hoby maximerar vi våra boenden och vi når en full beläggning på
våra platser. Det ger en sårbarhet vid nya icke kända uppkomna behov av
boende, då vi inte omgående kan erbjuda lediga boendeplatser. Under åren
2020-2021 har vi haft en rörelse i våra boenden som vi inte har kunnat
förutse och det är svårt att förutse vilka framtida förändringar som kan
uppkomma inom snar framtid.
Boendeplanering
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En utförlig boendeutredning på prognostiserat behov, av bostad med särskild
service, inom en femårsperiod är genomförd och bifogas denna
tjänsteskrivelse, se bilaga 1.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
-

Att ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan inriktning

-

Att socialförvaltningen vid nästkommande nämndssammanträde
återkommer och redovisar tidsplan och handlingsplan för hur och när
inriktningen kan fullföljas. Samt att redovisa eventuella oförutsedda
kostnader i samband med avvecklingen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD),
Malin Månsson (S), Mia Persson (MP) och Marianne Lundkvist (L).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och Malin Månsson (S)
yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar;
-

Att ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa ovan inriktning

-

Att socialförvaltningen vid nästkommande nämndssammanträde
återkommer och redovisar tidsplan och handlingsplan för hur och när
inriktningen kan fullföljas. Samt att redovisa eventuella oförutsedda
kostnader i samband med avvecklingen.

________________
Exp: Akten, förvaltningen
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§ 100

Dnr 2021-000140 041

Besparingsförslag, utökning av 40-miljonersuppdraget,
inför budget 2022
Förändringsförslag- att avveckla SURF verksamheten
SURF (Samverkan mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden i
Ronneby för Familjehemsplacerade barn) startade 2018. Verksamheten är en
samverkan mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden med ett delat
kostnadsansvar. Bakgrunden är att familjehemsplacerade barn har svårare att
klara skolan än andra barn och att en bra skolgång är den enskilt viktigaste
orsaken till hur det går senare i livet för barnen.
Verksamheten syftar till att noggrant följa upp och ge extra stöd till
Familjehemsplacerade barns skolgång. Uppföljningarna genomförs av en
specialpedagog i samverkan med socialsekreterare. Specialpedagogen är
även delaktig i att i samverkan med familjehem och skola utforma extra
stödåtgärder. Specialpedagogen är anställd av skolan och har sin arbetsplats
på ROS- teamet men arbetar i nära samverkan med socialförvaltningen och
har minst en arbetsdag i veckan förlagd till Socialförvaltningen.
Verksamheten riktar sig till alla barn i skolåldern som är familjehems placerade av Ronneby socialnämnd. Ca 20 barn har löpande deltagit i
verksamheten. I nuläget är 21 barn med i SURF varav 2 är nya för läsåret.
Under vårterminen deltog 23 barn.
Konsekvensbeskrivning
Ronneby socialnämnd har som mål att;
-

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

-

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

SURF är ett viktig verktyg för att upprätthålla kvalité i familjehemsvården.
Utan SURF skulle det bli ännu svårare att nå Socialnämndens mål.
Genom SURF får barnen en regelbunden, systematisk och professionell
uppföljning av sin skolgång. SURF ger även stöd till familjehemmen och
skola i hur stödet till barnet kan utformas och genomföras. Det är viktigt att
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skoluppföljningarna genomförs av personal med pedagogisk utbildning och
med kunskaper om skolans möjligheter och arbetssätt. Verksamheten
fungerar även som en brygga mellan skolan och Socialförvaltningen och
förbättrar möjligheterna till samverkan. Erfarenheterna av SURF
verksamheten är goda och både vårdnadshavare och familjehem upplever att
barnen får ett utökat stöd.
Om SURF verksamheten avvecklades skulle ca 20 barn per läsår gå miste
om den särskilda uppmärksamhet och den professionella skoluppföljning
som SURF ger. Familjehemmen skulle förlora den möjlighet till stöd i sitt
arbete med barnet skolgång som SURF erbjuder. Skolan skulle inte få stöd i
att uppmärksamma och utforma särskilda insatser till familjehemsplacerade
barn. Uppdraget att följa barnens skolgång skulle hamna på socialsekreterare
som inte har samma kunskap och erfarenhet av skolans arbetssätt.
Forskning, Forsman (2011) och Forsman och Vinnerljung (2012), pekar på
betydelsen av att involvera Familjehem i barnens skolgång. En avveckling
av SURF skulle leda till minskat stöd till barn och familjehem och en
påtaglig risk för att barnens skolresultat försämras.
En avveckling av SURF skulle även innebära en ökad arbetsbörda för
socialförvaltningens barnsekreterare som idag får mycket stöd i
uppföljningen av skolgången från SURF
I Barnkonventionens artikel 20 står att:
Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för
sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till
särskilt skydd och bistånd från statens sida”
SURF är en del av det skydd och bistånd som familjehemplacerade barn har
rätt till.
Sammantaget skulle en avveckling av SURF minska stödet till
familjehemsplacerade barn, innebära en risk för försämrade skolresultat och
öka arbetsbördan på socialsekreterare
Ekonomisk kalkyl
Kostnaden för SURF är totalt 750 tkr per år varav Socialnämnden bekostar
375 tkr. Kostnaden är i huvudsak personalkostnader för Specialpedagogen.
En avveckling skulle för Socialnämnden innebära en helårseffekt på 375 tkr.
Det är oklart om en sådan avveckling kan genomföras till årsskiftet.
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Förändringsförslag- att avveckla barnahus
Barnahus Blekinge har funnits sedan 2011 och är ett samarbete mellan alla
Blekingekommuner utom Karlskrona samt polis och sjukvård. Karlshamns
kommun har bedrivet verksamheten som bekostats gemensamt av deltagande
kommuner. Under de senaste åren har medverkan från övriga intressenter
framförallt sjukvården minskat och det har blivit svårare för Karlshamns
kommun att driva verksamheten med personalkontinuitet. Dessutom har
sedan tidigt 2020 Polisen inte genomfört barnförhör för Ronnebybarn i
barnhus lokaler av praktiska skäl. Under den senaste tiden har Barnahus
Blekinges verksamhet inskränkt sig till samråd kring och bokning av
barnförhör samt genomförande av barnförhör för barn från länets tre västra
kommuner. Våren 2021 har Karlshamns kommun fattat beslut om att
avveckla Barnhus i dess nuvarande form.
Samverkansgruppen mellan Kommuner och Region har gett en
tjänstemannagrupp i uppdrag att diskutera kommunernas fortsatta behov och
önskemål om Barnahus i Blekinge och ta fram ett förslag om fortsatt arbete.
Arbetsgruppens förslag är att ett nytt avtal om Barnhus upprättas och att samordningsfunktionen behöver förstärkas och möjlighet till behandlingsinsatser
bör tillkomma i ett nytt Barnahus. I nuläget finns inga ekonomiska resurser för
ett utökat Barnahus i kommunerna. Möjligheter att förverkliga ett nytt Barnahus
behöver utredas vidare. Ett sådant uppdrag behöver var förankrat i respektive
organisation. Arbetsgruppen har därför föreslagit LSVO att ge Förvaltningschefer i kommuner och Region i uppdrag att undersöka och förankra en
utredning om ett nytt barnahus i respektive organisation.
Ett barnahus bör enligt arbetsgruppen innehålla;

 En samordningsfunktion för samråd, bokning av förhör mm.
Samordningen ska även ha en konsultativ roll.
 Barnahus ska kunna erbjuda samordnande utredningsinsatser från
rättsväsende, socialtjänst och sjukvård
 Barnahus ska ha ett operativt ansvar för att Barnförhör genomförs på ett
bra sätt
 Barnahus ska ha tillgång till kompetens för krisstöd i samband med
barnförhör
 Det är även önskvärt att Barnahus har resurser för behandlingsinsatser
för våldsutsatta barn och deras familjer
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Konsekvensbeskrivning
Ett Barnahus som innehåller åtminstone de flesta av funktionerna ovan är en
viktig resurs för utredning och stöd till våldsutsatta barn. Barnet slipper flera
parallella utredningar och erbjuds stöd i samband med utredningen. Ett
Barnahus kan även samla erfarenhet och kompetens och därmed bidra till
bättre utredningar och bättre stöd.
Utan den samordnade utredningen och samlade kompetens som finns i ett
Barnahus riskerar barn att utsättas för flera parallella utredningar. Det blir
även svårare att ge barnet ett bra bemötande och genomföra en bra utredning
om det inte finns tillgång till samlad kompetens och erfarenhet. Utan stödet
av ett Barnahus finns det en risk för att fler utredningar blir resultatlösa och
missförhållande inte upptäcks.
Tillgång till ett Barnahus med kompetens och erfarenhet av våldutsatta barn
är även en viktig arbetsmiljöfråga för socialsekreterare
En permanent avveckling av Barnhus skulle innebära att den tillfälliga och
otillfredställande handläggningen av våldsutsatta barn som finns i dagsläget
skulle fortsätta.
Ekonomisk kalkyl
Barnahus kostade år 2020 170 tkr och i budget finns 180 tkr. En permanent
avveckling av Barnhus skulle ge en besparing på 180 tkr per år.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta;
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), Mia
Persson (MP), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Birgitta Lagerlund
(M), Anna Carlbrant (-), Ylva Särnmark (M), Marianne Lundkvist (L), Lena
Karstensson (M) och Pia Zickbauer Svabre
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Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), Mia Persson (MP),
Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M),
Marianne Lundkvist (L) och Anna Carlbrant (-) yrkar på att socialnämnden
inte går vidare med besparingsförslagen avseende SURF- och
barnahusverksamheterna.
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att socialförvaltningen till nästa
nämndssammanträde får följande uppdrag:
1. Förslag om utveckling/avveckling av boende inom funktionsstöd
(föregående ärende på dagordning till dagens möte) lyfts in som ett
besparingsförslag.
2. Skriva fram ett besparingsförslag avseende 40 miljoners uppdraget
från kommunstyrelsen.
3. Presentera en redovisning av anställningar och volymförändringar
hänförda till anställningar inom socialförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte gå vidare besparingsförslagen avseende
SURF- och barnahusverksamheterna.
Socialnämnden ger socialförvaltningen följande uppdrag till nästa
nämndssammanträde:
1. Förslag om utveckling/avveckling av boende inom funktionsstöd
(föregående ärende på dagordning till dagens möte) lyfts in som ett
besparingsförslag.
2. Skriva fram ett besparingsförslag avseende 40 miljoners uppdraget
från kommunstyrelsen.
3. Presentera en redovisning av anställningar och volymförändringar
hänförda till anställningar inom socialförvaltningen.
________________
Exp:
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef
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§ 101

Dnr 2021-000010 042

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, juni och juli 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.
Omröstningsresultat

Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Underlag: Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten juni-juli 2021
Verksamhetsuppföljning Sesam juni-juli 2021
Exp: Akten
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§ 102

Dnr 2021-000009 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, juni och
juli 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: Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd juni-juli 2021
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 2021-000008 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2021
Sammanfattning
Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, juni och juli månad 2021,
redovisas tillsammans med orsaker och insatser 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: Verksamtsuppföljning barn juni-juli 2021
Aktualisering- orsak barn juni-juli 2021
Exp: Akten
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§ 104

Dnr 2021-000004 002

Delegationsärenden - 2021
Sammanfattning
Delegationsbeslut för perioden 2021-06-01 till 2021-07-31 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2021-000003 006

Delgivningsärende mm - 2021
Sammanfattning
Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde:
1. KF beslut § 173 Socialnämndens ej verkställ
2. Beslut-2021000310-KS-§ 241 Utökat uppdrag 40 –
miljonersuppdraget
3. Bilaga § 241 Utökat uppdrag 40 –miljonersuppdraget
4. Beslut-2021000389-KS-§ 242, Budget 2021 T1, åtgärder Socialnämnden
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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§ 106

Dnr 2021-000006 700

Aktuellt i verksamheten 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör bland annat sommaren 2021 och förvaltningens arbete
med ekonomin.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 107

Dnr 2021-000002 006

Övriga frågor - 2021
Sammanfattning
Föreligger inga övriga frågor.
Beslut
Socialnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
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