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Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anna Carlbrant (-), 1:e vice ordförande, tjänstgör under samtliga ärenden.
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande, tjänstgör under samtliga ärenden
Birgitta Lagerlund (M) tjänstgör under samtliga ärenden
Lena Mahrle (L) 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
Nicolas Westrup (SD) tjänstgör under samtliga ärenden
Casper Andersson (SD) tjänstgör under samtliga ärenden
Peter Jansson (SD) tjänstgör under samtliga ärenden

Tjänstgörande ersättare

Åsa Evaldsson (M) tjänstgör istället för Therese Åberg (M) under samtliga ärenden

Övriga närvarande
Tjänstemän
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Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Verksamhetschef Göran Fridh
Verksamhetschef Jörgen Nilsson
Ekonom Anna Lindén §§ 52 och 54
Enhetschef Malin Gustafsson §§ 58
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede §§ 53 och 55
Nämndsekreterare Albin Ottosson
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§ 51

Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte 1:e vice ordförande
tillika tjänstgörande mötesordförande Anna Carlbrant (-) justera dagens
protokoll. Justering äger rum i Eringsbodasalen,
kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-06-02, klockan 16:00.
________________
Exp: Akten
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§ 52

Dnr 2020-000028 704

Tertialuppföljning 1, 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor.
Verksamhetschef Göran Fridh, Verksamhetschef Jörgen Nilsson och
Ekonom Anna Lindén närvarar under ärendet och svarar på frågor.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos jämfört med budget visar ett underskott med
28 800 tkr.
Individ-och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med
22 100 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt
bistånd samt placeringskostnader.
Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat och ökar.
Bidragstiden har blivit längre i jämförelsemed ht-19.
Placeringskostnaderna har framförallt ökat gällande "Våld i nära relation"
med behov av skyddat boende.
Underskottet består endast av klientrelaterade kostnader.
Åtgärder


Digital medarbetare innebär möjlighet till omflyttning och
förstärkning av resurser för uppföljning och planering mot egen
försörjning.



Förstärkt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten samt SFI pågår
som ett led i att försörjningsstödstagare kommer ut i aktivitet.



Översyn organisationen inom individ- och familjeomsorgen skapar
nya enhetsstrukturer. Kommer påverka arbetsmiljön positivt.
Tydlighet och sammanhållen myndighetsutövningen i barnavården är
en del i detta.



Besparingen inom öppenvård vuxna är genomförd men ger inte
helårseffekt.

Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 6700 tkr.
Ökade placeringskostnader samt att personalkostnaderna inte är i nivå med
given budget.
Omställning från årsarbetstidsavtalet till AB i samband med kraftiga
besparingar i gruppbostäderna har inneburit att man inte är i fas med tilldelad
budget.
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Viss del av underskottet beror på Covid-19. Den delen är ännu inte
omräknad i pengar pga. eftersläpningar för utbetalning av övertid/fyllnadstid
mm.
Minskad intäkt från Migrationsverket med ca 2 000 tkr. Det är oklart och vi
kan inte få besked från Migrationsverket om de kommer att bevilja de
eftersökta medlen.
Åtgärder


Anpassning till tilldelad budget inom gruppbostäderna pågår i form
av schemaöversyn, samplanering och minskning av personalresurser.
Från årsskiftet finns inte årsarbetstidsavtalet kvar utan det är avtal
enligt AB. Detta innebär att kostnaden för övertid har ökat eftersom
inte plus och minustimmar finns kvar. Pandemin har påverkat
sjuktalet som också har ökat.

Bedömning
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd
verksamhet. Nämndens möjligheter att påverka kostnader för ekonomiskt
bistånd samt vårdkostnader är till stora delar omöjliga.
Försörjningsenhetens förändrade arbetssätt genom e-ansökan och den
digitala medarbetaren gör att man klarar av att handlägga ärenden och fatta
beslut i tid. Planeringen är att flytta över en handläggare från ekonomiskt
bistånd till planering för att ytterligare förbättra arbetet med att ge stöd till
klienter mot egen försörjning. Enhetscheferna för försörjningsstöd samt
arbetsmarknadsenheten har tilldelats ett uppdrag från undertecknad att
beskriva och förbättra flödet dem emellan. Samt komma med förslag hur ett
förbättringsarbete dem emellan kan ske.
Avseende vårdkostnader för barn och vuxna fortsätta med insatser på
hemma-plan i första hand. Efter behov och bedömningar i första hand
placera i familjehem, att om möjligt använda konsulentstödda familjehem
före placeringar på HVB-hem. Att fortsätta arbetet med samordning av
schemaläggning inom funktionsstöd för att minimera behovet av vikarier
samt förebygga sjukfrånvaron.
Just nu pågår en översyn av organisationen inom Individ- och
familjeomsorgen. Syftet är att anpassa organisationen ytterligare för en
effektivare användning av befintliga resurser, att öka brukarperspektivet och
få en hållbar organisation för vår personal.
Bilagor
 Tjänsteskrivelse
 Ekonomisk uppföljning, Tertial 1
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tertial 1, 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och Åsa
Evaldsson (M).
Yrkanden
Anna-Karin Wallgren (S) yrkar att Socialnämnden äskar en summa som
motsvarar hela Socialnämndens redovisade underskott.
Mia Persson (MP) yrkar bifall till yrkande från Anna-Karin Wallgren (S)
Malin Månsson (S) yrkar bifall till yrkande från Anna-Karin Wallgren (S)
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framförda
yrkanden genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att godkänna tertial 1, 2020.
- att äska en summa som motsvarar hela Socialnämndens redovisade
underskott.
________________
Exp: Akten, Ekonom Anna Linden, Förvaltningschef Birgitta Ratcovich,
Kommunstyrelsen och Revisionen.
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§ 53

Dnr 2019-000114 700

Måluppföljning för socialnämnden
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet.
Sammanfattning
I bifogad rapport, Uppföljning målstyrning med utfall- April 2020
(Socialnämnden) beskrivs utfallet för april månad och i bifogad rapport,
Uppdrag till verksamheten-2020 beskrivs det pågående arbetet i de av KF
givna uppdragen.
Resultat
Vid denna tidpunkt mäts 5 av totalt 10 indikatorer. 1 av dessa 5 har inte
uppnåtts. Planering finns för hur målet ska nås vid årets slut.
Bilagor
Rapport Uppföljning målstyrning med utfall- April 2020 (Socialnämnden)
Rapport Uppdrag till verksamheten-2020
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
- att godkänna uppföljningsrapport för Socialnämndens mål april 2020, samt
översända densamma till kommunstyrelsen
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att godkänna uppföljningsrapport för Socialnämndens mål april 2020, samt
översända densamma till kommunstyrelsen
________________
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Exp: Akten, Kommunstyrelsen, Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede,
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 54

Dnr 2020-000075 704

Förslag till budget 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor,
med utgångspunkt i nedanstående bilagor;
1. Budget 2021 forslag
2. RR Budgetförslag 2021
3. Socialförvaltningens äskanden
4. Äskande extern gruppbostad
5. Äskande personal gruppbostad
6. Äskande köp av verksamhet
7. Äskande familjehemsvård
8. Äskande institutionsvård barn
9. Äskande missbruk beroende
10. Äskande vinr
11. Äskande ekonomiskt bistånd
12. Äskande korttidsboende
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L),
Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och Åsa
Evaldsson (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar att Socialnämnden noterar
informationen till protokollet och återuppväcker ärendet på kommande
nämndsammanträde.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar notera informationen till protokollet och
återuppväcker ärendet på kommande nämndsammanträde.
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________________
Exp: Akten, Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 55

Dnr 2020-000080 700

Socialnämndens mål och indikatorer 2021-2022
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet.
Bakgrund
Inför 2021-2022 har Kommunfullmäktige tagit fram fem nya strategiska
målområden






Barn och ungas behov
Attraktiv och trygg livsmiljö för alla
Tillväxt och näringslivssamverkan
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling
Attraktiv arbetsgivare

Kopplat till de fem strategisk målområdena finns fem punkter som ger en
viljeinriktning med de strategiska målområdena.
De strategiska målområdena utgår från kommunens vision och agenda 2030.
Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun.
Till de strategiska målområdena ska varje nämnd/bolag koppla egna mål.
Workshop
Den 28/4 hölls en workshop i målarbete med förtroendevalda. De fördelades
i tre arbetsgrupper, vilka fick svara på fyra olika frågeställningar. Svaren
från respektive arbetsgrupp sammanställdes och blev det underlag som
arbetsgruppen på socialförvaltningen använt sig av för att ta fram det förslag
på mål och indikatorer som ska gälla för 2021-2022.
Det som beskrivs under rubriken bakgrund och som presenterades på
workshopen finns i bilagorna, SN målarbete 2021-2022 samt arbetsmaterial
målarbete SN 2021-2022. Sammanställningen från workshopen finns i
bilagan Sammanställning workshop målarbete 2021-2022.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av förvaltningschef, verksamhetschefer och
kvalitetsutvecklare. Utifrån det som framkom på workshopen har
arbetsgruppen arbetat fram ett förslag, se bilaga Förslag mål och indikatorer
SN 2021-2022.
Bilagor
Förslag mål och indikatorer SN 2021-2022
SN målarbete 2021-2022
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Arbetsmaterial målarbete SN 2021-2022
Sammanställning workshop målarbete 2021-2022
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
- att godkänna förslaget till mål och indikatorer för Socialnämnden 20212022
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-) och Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att godkänna förslaget till mål och indikatorer för Socialnämnden 20212022
________________
Exp: Akten, Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede, Förvaltningschef Birgitta
Ratcovich
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§ 56

Dnr 2020-000082 700

Förslag om att omvandla en Fältsekreterare till
Ungdomssekreterare
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och svarar på frågor.
Sammanfattning
Individ- och Familjeomsorgs verksamhet har under våren 2020 genomfört en
översyn av enhetsorganisationen. Under organisationsöversynen
uppmärksammades att Individ- och familjeomsorgen har svårt att nå
ungdomar i åldern 17- 20 år med rätt insatser. Att tillföra vuxenenheten en
ungdomssekreterare med uppdraget att handlägga insatser för äldre
ungdomar och unga vuxna skulle ge möjlighet till att på ett bättre sätt fånga
upp behov och utforma rätt insatser för målgruppen. Enligt vår bedömning är
det möjligt för fältsekreterarna att bedriva uppsökande och förebyggande
arbete även med två heltidstjänster.
Bedömning
Att omvandla en av de tre fältsekreterartjänsterna till en ungdomssekreterare
skulle leda till en nödvändig kvalitetshöjning av Socialtjänstens arbete med
äldre ungdomar och unga vuxna. Vi bedömer även att det är möjligt att
bedriva uppsökande och förebyggande arbete på en rimlig nivå med två
fältsekreterartjänster.
Bakgrund
Individ och Familjeomsorgsverksamheten har under våren 2020 genomfört
en översyn av enhetsorganisationen. Översynen föranleddes av att
Vuxenhetens resurser kraftigt minskade i budget 2020. Antalet medarbetare
som arbetade med öppenvård för vuxna minskade med en tredjedel och
ledningsresursen för hela Individ- och familjeomsorgen minskade. Det finns
därför ett behov av att minska antalet enheter.
Översynen av enhetsorganisationen genomfördes med medverkan från all
personal inom Individ- och familjeomsorgen, genom en referensgrupp och
genom dialog med enheternas APT-möten. Översynen är nu slutförd och har
resulterat i att Individ- och familjeomsorgen består av en försörjningsenhet,
en vuxenenhet med alla insatser för vuxna, en enhet med all
myndighetsutövning inom barnavården samlad samt en enhet med
öppenvård och förebyggande insatser för barn. Den nya organisationen
träder ikraft 200901.
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Ungdomssekreterare
Under organisationsöversynen uppmärksammades att Individ- och
familjeomsorgen har svårt att nå ungdomar i åldern 17-20 år med rätt
insatser.
I samband med att ungdomar blir 18 år övergår verkställighet av beslutade
insatser till vuxenenheten.
Det är svårt att tillhandahålla rätt insatser för unga vuxna inom nuvarande
vuxenenheten som i huvudsak är inriktad på beroende/missbruksvård. Det är
svårt att inom barnavårdens ram hantera ungdomar som aktualiseras nära sin
18- årsdag. Enighet inom förvaltningen är att det behövs mer resurser för
arbete med unga vuxna och att verksamheten behöver bygga upp kompetens
omkring äldre ungdomar och unga vuxna för att motverka långtgående
beroende/missbruk.
Att tillföra vuxenenheten en ungdomssekreterare med uppdraget att
handlägga insatser för äldre ungdomar och unga vuxna skulle ge möjlighet
till att på ett bättre sätt fånga upp behov och utforma rätt insatser för
målgruppen.
Ungdomssekreteraren ska fungera som en brygga mellan barnavård och
vuxen vård och ge möjlighet att samla kunskap och kompetens om
målgruppen.
Fältverksamhet
I nuläget bedrivs fältverksamheten av tre heltidstjänster. Deras uppdrag är
allmänt förebyggande insatser för ungdomar i åldern 13-17 år. De
samverkar i stor utsträckning med skola och kommunens fritidsgårdar i ett
uppsökande arbete. De har även ansvaret för medling, ungdomstjänst och
Socialförvaltningens riktade sommarverksamhet för ungdomar, PUST.
Fältsekreterarna träffar de ungdomar som pga. eget beteende anmäls till
Socialförvaltningen exempelvis snatterier, stölder, LOB (lagen om berusad
person), ringa narkotikabrott mm. Fältsekreterarna arbetar däremot inte med
biståndsbedömda insatser för ungdomar som utretts av barnavården och
bedömts var i behov av insatser från Socialtjänsten
Enligt vår bedömning är det möjligt att bedriva uppsökande och
förebyggande arbete tillsamman med skolor och fritidsgårdar även med två
heltidstjänster. Likaså bedömer vi att det är möjligt för två fältsekreterare att
ha ansvar för medling, ungdomstjänst och PUST. Fältsekreterarnas arbete
kring anmälningar för eget beteende behöver dock minskas och delvis
hanteras av barnvårdens mottagning
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Ekonomiska konsekvenser
Målgruppen är en grupp som identifierats av förvaltningen som en riskgrupp
som riskerar falla mellan stolarna. Att rikta resurserna särskilt mot
målgruppen kan på sikt innebära lägre kostnader för behandling på
behandlingshem, minska brottslighet mm.
Att omvandla en fältsekreterartjänst till ungdomssekreterartjänst bedöms inte
ha några ekonomiska konsekvenser beträffande lön då den är densamma för
handläggande socialsekreterare som fältsekreterare.
Bilagor
Utredning ”Ny enhetsstruktur Individ- och familjeomsorg”
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ge
Socialnämnden möjlighet att omvandla en Fältsekreterare till
Ungdomssekreterare.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Mahrle (L), Anna-Karin Wallgren (S) och Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar att Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens
förbättringsförslag och beslutar att omvandla en fältsekreterare till
ungdomssekreterare.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till yrkande från Lena Mahrle (L).
Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framförda
yrkanden genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Omröstning begärs och verkställs.
Propositionsordning 2
Följande beslutsgång fastställs:
Mötesordförande ställer förslagen mot varandra; De som önskar bifalla
tjänsteförslaget röstar ja. De som önskar bifalla yrkande från Lena Mahrle
röstar nej.
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Omröstningsresultat
JA - Åsa Evaldsson (M)
NEJ - Anna Carlbrant (-)
JA - Malin Månsson (S)
JA - Birgitta Lagerlund (M)
NEJ - Lena Mahrle (L)
JA - Kerstin Haraldsson (C)
JA - Thomas Svensson (S)
JA - Anna-Karin Wallgren (S)
JA - Nils Nilsson (S)
JA - Mia Persson (MP)
NEJ - Nicolas Westrup (SD)
NEJ - Casper Andersson (SD)
NEJ - Peter Jansson (SD)
Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 8 ja-röster och 5 nejröster, varefter ordförande finner att Socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ge
Socialnämnden möjlighet att omvandla en Fältsekreterare till
Ungdomssekreterare.
________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen, Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 57

Dnr 2020-000047 000

Information 2020
Sammanfattning
Till mötet var tidigare en informationspunkt och presentation inplanerad,
ledd av Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede, angående Information om
kommunens arbete i samband med Barnkonventionen blivit lag;
Barnrättsarbete - förankring och kartläggning av nuläget
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson
(M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar att informationspunkten och
presentationen flyttas fram till kommande nämndsammanträde.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- informationspunkten och presentationen flyttas fram till kommande
nämndsammanträde.
________________
Exp: Akten
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§ 58

Dnr 2020-000024 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och Enhetschef Malin Gustafsson
föredrar ärendet.
Bilagor
 Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, april
2020


Försörjningsstödstagare i sysselsättning T1



Orsakskoder Mars 2020



NC Sammanställt resultat mars 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar;
- att notera informationen till protokollet.
- att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- att notera informationen till protokollet.
- att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
________________
Exp: Akten
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§ 59

Dnr 2020-000023 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2020
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningsenheten barn
ochensamkommande barn – 2020, april
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Mia Persson (MP).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 60

Dnr 2020-000076 009

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2020
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Bilagor
Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten – 2020, april
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Mia Persson (MP).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 61

Dnr 2020-000072 101

REMISS - Ändring av resepolicy för kommunkoncernen
Sammanfattning
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ny reviderad policy
och riktlinjer för resor i tjänsten. Nuvarande gällande policy är antagen
2010-03 av kommunfullmäktige. Policyn omfattar samtliga medarbetare och
förtroendevalda i kommunkoncernen. Den gäller alla resor i tjänsten.
Bedömning och yttrande
Förslag till policy och riktlinjer har förtydligats, vilket är bra.
Socialnämnden har vissa synpunkter under punkten 3 Prioritering
I prioriteringsordning kommer säkerhet och arbetsmiljö längst ner på
listan. Som ansvarig chef har man arbetsmiljöansvar för sina medarbetare.
För att kunna ta det ansvaret måste säkerhet och arbetsmiljö komma överst i
prioriteringsordningen.
Vidare står det ”utifrån verksamhetens förutsättningar ta hänsyn till den
enskildes livssituation”. Det är otydligt vad som menas och ger ett utrymme
för olika tolkningar. Detta behöver förtydligas. I övrigt har socialnämnden
inget att erinra.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- godkänna yttrandet.
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________________
Exp: Akten, Kommunstyrelsen
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§ 62

Dnr 2020-000008 002

Delegationsärende - 2020
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet.
Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), perioden 2020-04-01 till och med
2020-04-31.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Birgitta Lagerlund (M), Lena Mahrle
(L), Mia Persson (MP) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att;
- beslutar att godkänna redovisningen och att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 63

Dnr 2020-000007 709

Delgivningsärende mm - 2020
Sammanfattning
Nedanstående lista över delgivningar mm presenteras under innevarande
sammanträde:
1 - Beslut - KSAU - 2020-04-20 - KSau 20200420 § 180, Rapportering av
hur nämnder/förvaltningar ligger till för att anpassa sin verksamhet till
budgetramarna.
2 - Beslut - KF - 2020-04-23 - KF 20200423 § 132, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden, M-Samer
Alterkawi (V).
3 - Beslut - KF - 2020-04-23 - KF 20200423 § 133, Årsredovisning 2019 för
Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
4 - Beslut - KF - 2020-04-23 - KF 20200423 § 141, Socialnämndens ej
verkställda beslut
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 64

Dnr 2020-000013 700

Aktuellt i verksamheten 2020
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich berättar om aktuella frågor i
verksamheten enligt följande punkter;


Två stycken Lex Sarah-utredningar. Förvaltningschef beslutat att ej
anmäla till IVO då missförhållandena ej är så allvarliga att anmälan
krävs.



Två Lex Sarah- rapporter nyligen inkomna. Är under utredning.



Information om personalläget i förvaltningen



Corona – Några brukare har blivit testade. Resultaten har varit
negativa.



Pågående omorganisation av Individ- och familjeomsorg. Digital
informationsträff har gjorts med cirka 60 medarbetare.

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 65

Dnr 2020-000004 709

Övriga frågor/ärenden - 2020
Sammanfattning
Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (-) önskar en utskriven
föredragningslista till nämndsammanträden.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Lena Mahrle (L), Nils Nilsson (S) och
Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört
yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 66-67

Dnr 2020-000005

Individärenden 2020 – SEKRETESS
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