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§ 82 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, 2021-06-23 kl. 

17.00 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 83 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden- SEKRETESS 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(24) 
2021-06-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 2021-000116 041 

Budgetförslag 2022-2023 plan 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy 

Wilson. 

Sammanfattning  

Socialnämnden har under flertalet år dragits med stora underskott med 

undantag i bokslut 2020. Under 2020 överflyttades medel från balanskontot 

för ensamkommande barn vilket innebar ett överskott. Det av 

kommunfullmäktige beslutade planbeloppet för 2022/23 kommer inte att 

täcka de beräknade kostnaderna för kommande år. Socialnämnden har i sin 

analys inför kommande år gjort genomlysning av samtliga konton på 

detaljnivå samt prognostiserat kostnader för kommande år. Socialnämndens 

ansvarsområde påverkas ofta av skeenden i samhället. Många säger och 

varnar för pandemins effekter på den psykiska hälsan. En stor osäkerhet är 

hur kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd påverkas av 

pandemin.      

Bedömning 

Socialnämndens ansvarsområde är till sin helhet lagstyrd. Socialnämnden har det 

yttersta ansvaret för individer i behov av socialt stöd och omsorg. 

Förvaltningen har i sin genomlysning bedömt att socialnämndens budgetram är i 
behov av att utökas med 16 489 tkr. I beloppet utgörs 7 926 tkr uppräkningar av 

avgifter vid köp av verksamhet, hyror mm.  

Den privata utföraren, Stenåsa enligt LOV, ska kompenseras ersättning på helår 

vilket innebär 1 907 tkr utöver de medel som är budgeterade. Övriga äskanden 
utgör placeringskostnader samt kostnader ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har 

löpande vidtagit åtgärder för att få ekonomi i balans.  

Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder för att 
få ekonomi i balans. Exempelvis, införande av digitala medarbetare inom 

försörjningsenheten, omorganisation individ- och familjeomsorgen (bl.a. för att 

skapa en mer sammanhållen barnavård). Inom funktionsstöd har hanteringen av 
covid-19 de gångna åren krävt mycket fokus och resurser. Ett antal individer kräver 

externa placeringar pga. stora varaktiga och omfattande behov med svåra 

beteendestörningar.       

 
Risk- och konsekvensanalys 

Vid utebliven utökning av budgetram riskerar Socialnämnden underskott i sin 

budget. Socialnämnden föreslår inte neddragningar av personalkostnader då det 
bedöms kontraproduktivt. Klientrelaterade kostnader riskerar att öka. Det skulle 

påverka arbetsmiljön negativt för våra medarbetare och därmed riskera 

långtidssjukskrivningar samt ökad personalomsättning. Arbetsbelastningen bedöms 

redan idag vara mycket hög.      
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta:  

- att godkänna förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25 samt äskande av 

medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.  

- att samtliga äskanden (läs underbilagor) prioriteras på samma nivå, 

prioriteringsnivå 1.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Marianne Lundkvist 

(L), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Casper Andersson (SD), 

Mia Persson (MP), Ylva Särnmark (M), Martin Johansson (S), Kerstin 

Haraldsson (C) och Magnus Björk (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 förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25 samt äskande av 

medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar. 

 
Specificering av äskanden (se underbilagor): 

 Köp av verksamhet, funktionsstöd, 5612 tkr  

 LOV, äskande av medel för utökade kostnader för gruppbostad i privat 

regi, 1907 tkr 

 Missbruk/beroende vård, 1001 tkr 

 Övriga vuxna, 2076 tkr 

 Barnavård, 975 tkr 

 Försörjningsstöd, 4917 tkr 

 
  

- att samtliga äskanden prioriteras på samma nivå, prioriteringsnivå 1. 

 

Protokollsanteckning 

Enligt nuvarande beräkning kommer 85% av det äskade beloppet för köp av 

verksamhet funktionsstöd, att fås tillbaka genom LSS-utjämningen år 2024. 
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________________ 

Bilaga: Förslag till budget 2022/23 plan 2024/25 

inkl. underbilagor 1-9 

Exp: Akten, Ekonomienheten 
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§ 85 Dnr 2021-000029 001 

Internkontroll 2021 

Del 1 föredras av kvalitetsutvecklare Ann- Sofie Ström och del 2 av Katarina 

Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Sammanfattning del 1 

I bifogad rapport har samtliga fem riskområden kontrollerats. Ytterligare två 

riskområden som rör HSL har kontrollerats av MAS, se separat 

tjänsteskrivelse. 

Resultat  

Riskområden har granskats utifrån beskrivna kontrollmoment. 

  

Två kontrollmoment visar ingen avvikelse 

- Barnkonsekvensanalys i vuxen- och 

försörjningsstödsärenden, IFO 

- Felaktiga utbetalningar till uppdragstagare inom IFO 

 

Tre kontrollmoment visar på avvikelse 

- Introduktion av nyanställda inom Socialförvaltningen 

- Bemanning vakanser 

- Hot och våld, IFO och Funktionsstöd 

 

För de flesta riskområdena, framförallt de med kontrollmoment som visar på 

avvikelse finns åtgärdsplaner som verktyg för att vid årets slut ha minskat 

riskerna.  

 

Enheterna formulerar också sina egna aktiviteter inom ramen för 

kommunens målstyrning. Aktiviteterna ska bidra till att målen nås och att 

verksamhetens kvalitet därmed ökar. Internkontrollplanen kan ibland vara 

vägledande för vilka aktiviteter man beslutar om. 

 

Sammanfattning del 2    

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska intern kontroll av verksamheten ske för att 

säkra verksamhetens kvalité. Internkontroll genomförd i mars-maj 2021 av 
 

 Följsamhet till författningen 2015:10 samt lokal rutin 

Basal hygien 

 Att journalföring utförs i patientjournalen enligt de 

lagar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården 
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Resultatet är redovisat i Stratsys och visar att basal hygien är en väsentlig 

avvikelse och journalföring är ej väsentlig avvikelse.  

Bedömning 

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska intern kontroll av verksamheten ske för att 

säkra verksamhetens kvalité. Internkontroll genomförd i mars-maj 2021 av 

 

 Följsamhet till författningen 2015:10 samt lokal rutin 

Basal hygien 

 

Följsamheten till basal hygien och lokal rutin är bristfällig. Ingen enhet har 

lämnat in självskattning för våren 2021 som enligt rutin ska göras 2 gg/år.  

 

Varje år bjuder SKR (Sveriges kommuner och regioner) till en nationell 

mätning av basal hygien och klädregler. År 2020 blev det både vår och höst 

pga pandemin, annars är det en gång på våren. Våren 2021 genomfördes den 

nationella mätningen v 11-12.  

Inom funktionsstöd genomfördes 76 observationer och av dom var 61 

observationer total följsamhet till alla åtta kontrollmoment, 80,6%. Detta är 

en liten förbättring mot förra året då 65 observationer genomfördes och av 

dom var 50 total följsamhet, 76,9%. 

Målvärdet är 90-95% total följsamhet. 

 

 Att journalföring utförs i patientjournalen enligt de 

lagar och föreskrifter som styr hälso- och sjukvården 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet enligt patientdatalagen och 

föreskriften 2016:40 att föra patientjournal. Journal ska vara utformad på ett 

visst sätt och själva dokumentationen ska uppfylla vissa krav.  

Kontroll är gjord i tio patientjournaler varav en brister pga ej dokumenterad 

åtgärd. Åtgärden dokumenterades två dygn senare i samband med resultatet 

av åtgärden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att ta delrapporten till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ta delrapporten till protokollet. 

________________ 

Bilaga: Uppföljning-internkontrollmoment, följ upp Period 1 2020 - 2021 

Exp: Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Verksamhetschef HSL/Funktionsstöd 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 86 Dnr 2021-000101 009 

Kommunal serviceplan 

 

Sammanfattning  

Serviceplanen har utarbetats av Blekinges kommuner med processtöd från 

Region Blekinge och stöd från europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Arbetet har bestått av analyser av data och statistik 

samt Ronneby kommuns översiktsplan med flera övriga planer, dialog med 

tjänstemän som jobbar med bland andra befolkningsstatisks-, miljö-, turism- 

och digitaliseringsfrågor samt med andra organisationer kring 

serviceplanering. Under samma period har Blekinges övriga kommuners 

serviceplaner samt den regionala serviceplanen tagits fram. 

Syftet med internremissen är att ge alla kommunala nämnder och bolag 

möjlighet att lämna synpunkter på de utvecklingsområden och 

ställningstaganden som föreslås.      

Bedömning 

Socialnämnden har ingen erinran eller övriga synpunkter på den föreslagna 

Serviceplanen för Ronneby kommun      

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till ”Serviceplan i 

Ronneby kommun”.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten ordförande Therese Åberg (M), 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 ställer sig bakom utredarens förslag till ”Serviceplan i 

Ronneby kommun”. 

________________ 

Exp: Akten, stadshuset@ronneby.se 
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§ 87 Dnr 2021-000107 001 

Redovisning av uppdrag från Socialnämndens 
arbetsutskott 210420 

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning  

Förvaltningen fick av Socialnämndens Au § 81 i uppdrag att redovisa 

följande uppdrag  
 

- Teamorganisationen ska redovisas 

Teamorganisationen fastställdes av förvaltningens ledningsgrupp i slutat på 

mars och information om modellen gick ut i organisationen därefter bl.a 

genom en gemensam digital informationsträff för Funktionsstöds 

enhetschefer 8/4 och för alla medarbetare på IFO den 22/4. 

Teamorganisationen innebär att det efter beslut i ledningsgrupp bildas ett 

tvär professionellt team som under en tid gemensamt arbetar i ett ärende. 

Teamorganisationen är tänkt som ett komplement till annan samverkan och 

ersätter inte SIP, nätverksmöten och andra former av samverkan. Hittills har 

team bildats i ett ärende. 

 

Bifogar Rutin för teamorganisation 

 

- Processkartläggning från Sesam ska redovisas  

 

Personalen på Sesam har tillsammans med Kvalitetsutvecklaren satt igång 

arbetet med processkartläggning. Arbetet har blivit fördröjt pga sjukdom 

men beräknas bli färdigt efter sommaren.  

 

- Skottlandsmodellen ska redovisas  

 

Skottlansmodellen är ett arbetssätt för stöd till barn utformat i Skottland med 

start för ca 15 år sedan. Arbetssättet bygger på att alla inblandade aktörer har 

en gemensam grund i form av gemensam kunskap, språk och arbetssätt. 

Modellen bygger även på utökad samordning och tydlig ansvarsfördelning. 

Enligt skottlandsmodellen har alla barn en ” särskilt namngiven person” som 

ansvarar för att identifiera och agera utifrån de extra behov ett barn har. I 

Skottland är först en barnmorska, sedan en barnavårdssjuksköterska och från 

fem år ålder en rektor särskilt namngiven person.  
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Om barnet behöver stöd från mer än en samhällsaktör ansvar den särskilt 

namngivne personen för att en ”barnplan” upprättas vid ett gemensamt möte 

tillsammans med barn och vårdnadshavare. När ett barn har en barnplan 

utses en ”ansvarig samordnare” för innehållet i barnplanen. Ansvarig 

samordnare är en person från den samhällsaktör som har störst ansvar tex en 

sjuksköterska eller en socialarbetare. 

Erfarenheten från Skottland är goda genom förbättrade levnadsvillkor för 

barn och en mera hanterlig, smidigare process för vårdnadshavarna och de 

olika professionerna. Utmaningarna är att  alla aktörer behöver anamma ett 

nytt och samstämmigt arbetssätt och att vissa aktörer upplevde att de  fick ett 

större ansvar än tidigare. 

Mer info om Skottlandsmodellen finns på skottlandsmodellen-getting-it-

right-for-every-child-1.pdf (regionkronoberg.se) 

Att tillämpa hela eller delar av Skottlandsmodellen förutsätter samverkan 

med andra aktörer främst skola och region. Det pågår inom ramen för 

samverkansarbetet mellan kommun och region ett kontinuerligt arbete med 

att förbättra samordning och förtydliga ansvarsfördelning som exempel kan 

arbetet med utveckling av SIP (Samordnad Individuell Plan) och Barnsäkert 

projekt nämnas. Att mer konkret efterlikna Skottlandsmodellens centrala 

delar med ” särskilt namngiven person” och ”ansvarig samordnare” 

förutsätter en mera genomgripande förändring av arbetssätt som behöver 

förankras både politiskt och på ledningsnivå i flera organisationer. Detta 

gäller även vid en mera begränsad tillämpning av arbetssättet. Att fullt ut 

arbeta enligt Skottlandsmodellen förutsätter ändringar i lagar och övriga 

regelverk 

 

- Se till att skolan marknadsför Kollpasoc.se  

Information om ”Kollpsoc.se” har lämnats till skolan och 

Samverkansgruppen har fått i uppdrag att se hur informationen kan spridas i 

skolan. 

 

- Samverkansgruppen mellan utbildningsnämnden/socialnämnden 

tittar på vems ansvar det är att polisanmäla barn som är försvunna 

från skola 

Samverkansgruppen har fått i uppdrag att undersöka ansvaret och vid behov 

utarbeta gemensamma rutiner.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/ca006ae79c984e4e896555146e1a0bf4/skottlandsmodellen-getting-it-right-for-every-child-1.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/ca006ae79c984e4e896555146e1a0bf4/skottlandsmodellen-getting-it-right-for-every-child-1.pdf
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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: Rutin för teamorganisation 

Exp: Akten 
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§ 88 Dnr 2021-000113 700 

Enkät till familjehemsplacerade barn 

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning  

Socialnämnden har beslutat om att målet ”Barn och unga inom 

familjehemsvården ska vara placerade i familjehem med god kvalitet.” ska 

följas upp genom indikatorn” Brukarenkät - 1g/år barn/ungdom (7 år och 

uppåt), upplevelsen av kvalitet i familjehemmet. ” 

Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram en enkät och att genomföra 

enkäten under 2021.  

 

En arbetsgrupp bestående av enhetschef, teamledare och en 

familjehemssekreterare vid Barn och Familjeenheten har arbetat fram 

enkäterna. Enkäterna har utgått från - vad är kvalitet för ett barn i 

familjehem? Frågorna i enkäterna utgår uppdraget kvalitet i familjehem och 

att vi tänker att kvalitet för ett barn är utifrån barnets relation till 

familjehemmet. Att det är viktigt att barnet får känna sig som en del av 

familjen och ska ges samma möjligheter och rättigheter som övriga 

medlemmar i familjen. Men också hur delaktiga barnen känner att de är i 

familjehemmet.   

 

Målgruppen är barn över 7 år som varit placerade i familjehem i minst 4 

månader i nuvarande familjehem. Det kommer att vara två enkäter. En enkät 

som riktar sig mot barn i åldern 7- 12 och en enkät för barn 13 år och uppåt. 

De över 17 år kommer att få svara på några extra frågor.  

 

Enkäten kommer att ha 4 svarsalternativ (alltid, ofta, sällan, aldrig) och 

illustreras med smileys.  

 

Målvärdet är att minst 75% av barnen ska svara alltid eller ofta. 

Sammanslagningen av alltid och ofta ska bli över 75%.  

 

Enkäten kommer att besvaras vid personliga besök av barnhandläggare hos 

barnet under perioden september-november 2021 (tre månader).  

Enkäten kommer att användas som ett systematiskt sätt att följa upp barnets 

situation i familjehemmet och som en del av barnsekreterarens uppföljning 

av barnets situation.  Ett strukturerat intervjuformulär i en personlig intervju. 

Barnsekreteraren kommer att tillsammans med barnet gå igenom enkäten 

och besvara den. Om barnet behöver tolk så kommer tolk att användas. 
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Enkäten kommer därmed inte att vara anonym men barnet fyller själv i den 

så långt det är möjligt.  

Barnsekreteraren kommer inom 3 dagar efter enkäten gjorts ha en 

telefonkontakt med barnet för att följa upp om den har några frågor som 

uppkommit efter enkäten.  

 

Resultat kommer att presenteras utifrån ålders intervallerna och 

frågeområdena. 

 

Bilagor:  

Enkät 7-12 år 

Enkät 12 år och uppåt. 

 

Barnkonsekvensanalys.  

Genom enkäten görs bedömningen att placerade barn ges möjlighet till att 

vara delaktiga kring sin placering. Att alla barn som varit placerade i mer än 

4 månader i samma familjehem och som är över 7 år ges samma möjlighet 

till att vara delaktig. Utifrån barnets bästa har bedömningen gjorts att 

enkäten inte ska vara anonym. Om något barn inte har det bra i sitt 

familjehem skulle detta inte kunna åtgärdas genom en anonym enkät.  
     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Marianne Lundkvist (L) och Mia Persson (MP). 

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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§ 89 Dnr 2021-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021 

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, maj månad 2021, 

redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten ordförande Therese Åberg (M) 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 maj 2021 

Verksamhetsuppföljning Sesam maj 2021 

Exp: Akten 
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§ 90 Dnr 2021-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, maj 

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 maj 2021 

Exp: Akten 
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§ 91 Dnr 2021-000008 042 

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

Ärendet föredras av verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, maj 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: Verksamhetsuppföljning barn maj 2021 

Orsaker & insatser barn maj 2021 

Exp: Akten 
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§ 92 Dnr 2021-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

 

Organisationsskiss har gått ut till ledamöterna innan sammanträdet. 

Ny fördelning av ansvarsområde för vissa chefer inom Funktionsstöd för att 

minska sårbarheten och för en bättre fördelning gällande arbetsbelastning för 

cheferna. 

Ny verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen, Emma Stahre, har 

rekryterats. Hon tillträder tjänsten den 4 oktober.  

Information om en Lex Sarah utredning som avslutats. Beslut att inte anmäla 

till IVO. 

Tre Lex Sarah utredningar pågår just nu. 

     

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 93 Dnr 2021-000003 006 

Delgivningsärende mm - 2021 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

1. Beslut-2021000183-KS-§ 127, Fyllnadsval till ny ersättare i 

socialnämnden, Socialdemokraterna 

2. Beslut-2019000570-KS-§ 143, Värdegrundsarbete 

3. Beslut-2021000233-KS-§ 145, Statsbidrag 

habiliteringsersättning2021 

4. Beslut-2020000267-KS-§ 151 Socialnämndens ej verkställda beslut 

5. Direktionsprotokoll 2021-05-28 justerat, Cura 

6. §  29  Anpassning av verksamhet Villa Mjällby ungdomsenhet beslut 

från direktionssammanträde 2021-05-28, Cura 

7. § 35 Information om återremiss förbundsordning, Cura 

8. Beslut-2021000310-KS-§ 205, Tertialrapport 2021-04-30 för 

Ronneby kommun  

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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§ 94 Dnr 2021-000004 002 

Delegationsärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2021-05-01 till 2021-05-31 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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§ 95 Dnr 2021-000002 006 

Övriga frågor/ärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) påminner om att det är viktigt att rensa de 

sekretessbelagda filerna från dator/ipad efter avslutat sammanträde.      

________________ 

Exp: Akten 

 


