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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Socialnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 08:30-16:30 med ajournering för två pauser á 15 min samt en 5 min och lunch 1h.

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunkansliet 2019-04-26 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Åsa Rosenius
Ordförande

Therese Åberg (M)
Justerare

Malin Månsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-26

Datum då anslaget tas ned

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Kommunkansliet och därefter Centralarkivet.

Underskrift

Åsa Rosenius
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Therese Åberg (M), Ordförande
Anna Carlbrant (-), 1:e vice ordförande §§ 64-72
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M) del av § 64, §§ 65-81
Lena Mahrle (L)
Kerstin Haraldsson (C)
Thomas Svensson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Nils Nilsson (S)
Mia Persson (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Carlsson (M) tjänstgör för Peter Jansson (SD)
Åsa Evaldsson (M) tjänstgör för Casper Andersson (SD) §§ 65-67
Åsa Evaldsson (M) tjänstgör för Anna Carlbrant (-) §§ 73-81
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör för Casper Andersson (SD) § 64, §§ 68-81
Christian Ivarsson (SD) tjänstgör för Nicolas Westrup (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Åsa Evaldsson (M) § 64, §§ 68-72
Charlotte Svanberg (C)
Magnus Björk (S) §§ 64-73
Pia Zickbauer Svabre (S)
Martin Moberg (S)
Jan Petersson (S)
Samer Alterkawi (V)

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 74-75
Jörgen Nilsson, verksamhetschef § 70
Åsa Siebert, enhetschef § 66
Anna Lindén ekonom § 69
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare § 73
Veronica Plessen, enhetschef § 64
Anna Bergqvist, enhetschef § 64
Jessica Masmanidou, enhetschef § 64
Johan Lundgren, enhetschef § 64
Carolina Renvaktar, enhetschef § 64
Santi Kullberg, enhetschef § 64
Susanne Rijpkema Persson, enhetschef § 64
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§ 64

Dnr 2019-000043 700

Information - Funktionsstöd
Sammanfattning
Funktionsstöds olika enheter informerar om sina verksamheter med hjälp av
en PP-presentation som nämndsekreteraren också mejlar ut till
socialnämndens ledamöter och ersättare efter sammanträdet. Åhörarkopior är
upptryckta till samtliga deltagare vid sammanträdet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta
Lagerlund (M), Lena Mahrle (L), Mia Persson (MP), Malin Månsson (S) och
ersättarna Åsa Evaldsson (M), Jan Petersson (S), Martin Moberg (S) och Pia
Zickbauer Svabre (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen avseende Funktionsstöd till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-23
Socialnämnden

§ 65

Dnr 2019-000001 006

Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte ordföranden Therese Åberg (M)
justera dagens protokoll, 2019-04-26 kl. 15:00.
________________
Exp:
Akten
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§ 66

Dnr 2019-000019 751

Individärende/sekretess
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§ 67

Dnr 2019-000038 759

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Sammanfattning
Enhetschef Åsa Siebert redovisar ärendet avseende verksamhetsuppföljning
barn- och familj, utredningsenheten barn och ensamkommande barn.
Det finns en upprättad plan på socialförvaltningen avseende hur man ska
komma till rätta med de utredningar som idag dragit ut på tiden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta
Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S) och tjänstgörande ersättare Åsa
Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att det ska tas med i beslutet att det finns en upprättad plan på
socialförvaltningen avseende hur man ska komma till rätta med de
utredningar som idag dragit ut på tiden.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen av verksamhetsuppföljning
barn- och familj, utredningsenheten barn och ensamkommande barn till
dagens protokoll.
Socialnämnden noterar också till protokollet att det finns en upprättad plan
på socialförvaltningen avseende hur man ska komma till rätta med de
utredningar som idag dragit ut på tiden.
________________
Exp:
Akten
Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 68

Dnr 2019-000021 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd
Sammanfattning
Enhetschef Ywonne Ödman redovisar verksamhetsuppföljningen av
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
Problemet med fel-kodat bistånd kvarstår. Det verkar ha med systembytet,
till Life Care, att göra. Felsökning pågår. Detta försvårar för nämnden att
följa upp verksamheten ekonomiskt.
Verksamheten har vidare drabbats av en del sjukfrånvaro vilket har ökat
belastningen på de handläggare som finns kvar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna AnnaKarin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Nils
Nilsson (S), Mia Persson (MP) och ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Martin
Moberg (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen avseende
verksamhetsuppföljningen av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till
dagens protokoll.
________________
Exp:
Verksamhetschef Göran Fridh
Akten
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§ 69

Dnr 2019-000006 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet med hjälp av ekonom
Anna Lindén.
Utdrag ur underlag/anslagsförbrukning:
Prognosen jämfört med budget visar ett underskott med 20 886 tkr.
En förbättring med ca 4 000 tkr i jämförelse med förra månadsuppföljningen.
Avvikelser
Vht 513 underskott med 215 tkr.
Köp av verksamhet LSS volymökning med två nya ärenden och höjd
dygnskostnad i två ärenden. Ett nytt ärende, avlösarservice i hemmet
påbörjat under 2019. Ytterligare ett nytt ärende, avlösarservice i hemmet
påbörjat hösten 2018.
Vht 515 underskott med 2 481 tkr
Volymökning med ett nytt ärende med beslut enligt LSS under 2019 samt
ytterligare ett ärende enligt LSS 2018. Beslut om utökade timmar i tre
ärenden.
Vht 517 överskott med 461 tkr
Personalkostnader lägre.
Vht 540 överskott med 446 tkr
Antalet placeringar samt placeringsdygn lägre.
Vht 545 underskott med 2 425 tkr
Underskottet beror på ökade kostnader för externa placeringar vid våld i nära
relationer, ca 1 600 tkr. Fler placeringar och längre placeringar, delvis till
följd av svårigheter att få bostad. Övrigt underskott, ca 750 tkr, beror på
skydd av brottsoffer, avser ej våld i nära relationer.
Vht 550 underskott med 8 959 tkr
Underskott i kostnader för placeringar med ca 9 400 tkr. Institutionsvård
barn ger ett underskott på ca 5 800 tkr. Utfallet är ca 1 350 tkr mer än utfallet
2018 och ca 1 650 tk tkr mer än beräknat. Familjehem ger ett underskott på
ca 3 550 tkr vilket är ca 1 100 tkr mindre än utfallet 2018 och ca 1 400 tkr
mindre än beräknat. Ett ökat antal placerade barn har lett till ökade
kostnader. Alternativ till placering, till exempel öppenvård, övervägs alltid.
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Personalkostnader inklusive inhyrd personal och statsbidrag förväntas ge ett
överskott på ca 650 tkr, trots inhyrd personal under 6 månader.
Vht 570 underskott med 7 922 tkr
Utbetalt ekonomiskt bistånd ca 8 000 tkr högre än budgeterat. En ökning
med ca 2 900 tkr jämfört med utfall 2018 och ca 2 000 tkr mer än beräknat.
Ekonomiskt bistånd totalt inklusive verksamhet 600 och 601 ger ett
underskott på 5 100 tkr. Prognosen totalt är ca 900 tkr högre än utfallet 2018,
men ca 900 tkr lägre än beräknat. Projekt e-ansökan med inriktning att ge
mer hjälp till egen försörjning är påbörjat.
Vht 825 överskott med 193 tkr
Kostnader för personal något lägre.
Åtgärder
Ett förändrat arbetssätt med start i början av februari kan påverka
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. I nuläget är det för tidigt att se något
resultat av detta. Samtidigt vet vi att ett större antal hushåll som har
egenförsörjning har lämnat etableringen. Beslut om 50 nystartsjobb kan
också ha inverkan på prognosen.
Ett ökat antal placerade barn har lett till ökade kostnader. Alternativ till
placering, till exempel öppenvård, övervägs alltid. Inom Funktionsstöd pågår
ett projekt gällande schemaläggning, arbetstidens längd mm. Projektet
kommer att utvärderas vid halvårsskiftet. Om utfallet är lyckat kommer det
att skapa modell för övriga enheter med gruppbostäder.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Lena
Mahrle (L), Birgitta Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Malin
Månsson (S), Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (-) och tjänstgörande
ersättare Christian Ivarsson (SD) samt ersättare Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att godkänna
redovisningen av den ekonomiska uppföljningen per verksamhet och noterar
följande uttalande till protokollet:
Socialnämnden ser ett fortsatt stort underskott, mycket beroende på vår
lagstyrda verksamhet. Förvaltningen visar på ett stort fokus att hitta
lösningar såsom pågående e-ansökan/egenförsörjning,
familjehem/öppenvårdslösningar, bostadskö-information och
schemaläggningsprojekt, vilket nämnden ständigt följer upp.
Ledamöterna Mia Persson (MP), Anna-Karin Wallgren (S) och Nils Nilsson
(S) tillstyrker yrkandet.
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den ekonomiska
uppföljningen per verksamhet och noterar följande uttalande till protokollet:
Socialnämnden ser ett fortsatt stort underskott, mycket beroende på vår
lagstyrda verksamhet. Förvaltningen visar på ett stort fokus att hitta
lösningar såsom pågående e-ansökan/egenförsörjning,
familjehem/öppenvårdslösningar, bostadskö-information och
schemaläggningsprojekt, vilket nämnden ständigt följer upp.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Akten
KS (för kännedom)
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§ 70

Dnr 2019-000078 730

Statsbidrag 2019 till kommuner för
habiliteringsersättning
Sammanfattning
Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.
Utdrag ur tjänsteskrivelsen:
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under 2019 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Socialstyrelsen betalar
ut 1 092 583 kr under 2019 till Ronneby kommun.
Stimulansbidraget kan endast nyttjas under 2019. Statsbidraget får även
användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med
hjälp av statsbidraget från föregående år (2018). Daglig verksamhet är en
bland 10 rättigheter som kan beviljas som stödinsats enligt LSS. Endast
personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en
hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med
varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning. Ca
180 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom
funktionsstöd. Daglig verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda
lokaler eller utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. Syftet med
stödinsatserna är att främja delaktigheten i samhället och bidra till den
personliga utvecklingen. Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett
ekonomiskt tillskott för en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen
kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är frivillig för
kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en
habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,64 kr/tim i
habiliteringsersättning.
I dialog med deltagare inom daglig verksamhet framkommer att den extra
habiliteringsersättningen som betalades ut under 2018 var ett betydelsefullt
ekonomiskt tillskott för den enskilde. Det är många som under flera år levt
med mycket begränsad ekonomi med små möjligheter att påverka sin
ekonomiska situation. Deltagare har berättat att de nu haft möjlighet att köpa
personliga saker, möbler, tv och annan elektronik till hemmet för den extra
ersättning som utbetalats. Andra har lagt pengarna på semesterresor.
Närvaron har också ökat, då ersättningen är baserad på hur många timmar
den enskilde är i verksamheten. Ett fåtal personer lämnar daglig verksamhet
för ett lönearbete och det innebär att möjligheten att påverka sin ekonomi i
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positiv riktning är svår för de flesta som har daglig verksamhet.
Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har höjts med 64
öre på 10 år.
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att rekvirera
stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som ett extra
stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019 och som betalas ut
vid två tillfällen, den 1/7 respektive 31/12 som en extra timersättning.
Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim. Det ska tydligt framgå
att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen betalar ut under 2019.
Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser 2020 så
upphör det extra stimulansbidraget efter 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin
Månsson (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Birgitta Lagerlund (M), Anna-Karin
Wallgren (S) och ersättare Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ledamot Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
tilläggen/förtydligandena:
att det är två engångsutbetalningar som gäller,
att den andra utbetalningen görs innan jul,
att det ska gå ut brev med information till dem som är berörda.
Ledamot Anna-Karin Wallgren (S) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta:
1. Att rekvirera stimulansmedel (1 092 583 kr) från Socialstyrelsen som
ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2019.
2. Att stimulansbidraget betalas ut vid två engångsutbetalningar, den
1/7 respektive innan den 24/12 som en extra timersättning.
3. Att samtidigt behålla nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
4. Att det tydligt ska framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2019. Om inga nya medel tillkommer
från Socialstyrelsen som avser 2020 så upphör det extra
stimulansbidraget efter 2019.
5. Att det ska gå ut ett brev med information om ovanstående till dem
som är berörda.
________________
Exp:
Akten
Verksamhetschef Jörgen Nilsson
Kommunstyrelsen
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§ 71

Dnr 2019-000079 706

Taxa/avgifter tobakstillstånd
Sammanfattning
Förslag till avgifter gällande prövning av ansökan och handläggning enligt
ny tobakslag, Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter, avgift för
prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror.
Bedömning
För prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror och
liknande produkter införs avgifter som tar sikte på att utredningen följer
samma principer som för utredning av serveringstillstånd.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige anta
föreslagna avgifter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Kerstin
Haraldsson (C), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Nils Nilsson
(S), tjänstgörande ersättare Yvonne Olsson (SD) och ersättare Jan Petersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Bilaga
Förslag till avgifter: Tobakstillstånd.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagna avgifter enligt, till protokollet tillhörande bilaga 1, Förslag till
avgifter: Tobakstillstånd.
________________
Exp:
Akten
Kommunfullmäktige, med bilaga
Peter Börjesson, enhetschef
Tomas Hall, alkoholhandläggare
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§ 72

Dnr 2019-000080 706

Taxa/avgifter serveringstillstånd
Sammanfattning
Förslag till avgifter gällande prövning av ansökan, handläggning och tillsyn
av serveringstillstånd samt försäljning av folköl.
Bedömning
Förslaget grundar sig på att avgiftsbeskrivningen och tillhörande avgifter
som berör serveringstillstånden behöver uppdateras med utgångspunkt från
gällande lagstiftning (Alkohollag 2010:1622), öka likvärdigheten mellan
kommunerna i länet avseende uttag av avgifter samt en tydligare koppling
mellan avgiftens storlek och de resurser som behöver tas i anspråk vid en
utredning.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige anta
föreslagna avgifter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin
Månsson (S), Lena Mahrle (L), Nils Nilsson (S), Birgitta Lagerlund (M),
Mia Persson (MP), Kerstin Haraldsson (C) och tjänstgörande ersättarna
Christian Ivarsson (SD), Yvonne Olsson (SD) samt ersättare Jan Petersson
(S).
Yrkanden
Yrkande 1
Ledamot Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Therese Åberg (M) och Kerstin
Haraldsson (C) tillstyrker förslaget.
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Yrkande 2
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att gällande de rörliga tillsynsavgifterna under punkt 6 i
dokumentet för taxan avseende serveringstillstånd så ska det första
intervallet vara 0 > 50 000 kronor i helårsomsättning med en avgift på 800
kronor.
Andra intervallet blir då 50 001 > 100 000 kronor med en avgift på 1500
kronor.
Ledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Yvonne Olsson (SD), Nils Nilsson
(S) och Mia Persson (MP) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på de båda yrkandena mot
varandra finner att nämnden bifaller ledamot Lena Mahrles (L) yrkande 1.
Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA – röst för ledamot Lena Mahrles (L) yrkande 1.
NEJ – röst för ledamot Malin Månssons (S) yrkande 2.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för ledamot Lena Mahrles (L) yrkande 1 och 7 nej-röster för
ledamot Malin Månssons (S) yrkande 2, beslutar socialnämnden att bifalla
ledamot Malin Månssons (S) yrkande 2.
Ledamöter/tj.gör.ers.
Parti
Ja – röst
Nej – röst
Therese Åberg
M
X
Anna Carlbrant
X
Malin Månsson
S
X
Birgitta Lagerlund
M
X
Lena Mahrle
L
X
Kerstin Haraldsson
C
X
Thomas Svensson
S
X
Anna-Karin Wallgren
S
X
Nils Nilsson
S
X
Mia Persson
MP
X
Christian Ivarsson
SD
X
Yvonne Olsson
SD
X
Ingrid Karlsson
M
X
_____________________________________________________________
Summa:
6
7
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Underlag
Förslag till avgifter: Serveringstillstånd.
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna
avgifter för serveringstillstånd, enligt till protokollet tillhörande bilaga 2,
med förändringen att under punkt 6 i dokumentet ska det första intervallet
vara 0 > 50 000 kronor i helårsomsättning med en avgift på 800 kronor.
Andra intervallet blir då 50 001 > 100 000 kronor med en avgift på 1500
kronor.
________________
Exp:
Akten
Kommunfullmäktige, med bilaga
Peter Börjesson, enhetschef
Tomas Hall, alkoholhandläggare
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§ 73

Dnr 2019-000087 003

Nytt reglemente Socialnämnden
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet.
Utdrag ur tjänsteskrivelsen:
Brister i samtliga reglementen har identifierats i samband med att ny politisk
organisation föreslogs. Socialnämnden motsätter sig inte ett nytt reglemente
och instämmer huvudsak i det som föreslås av kommunjuristerna.
Allmänna ändringar
I denna del, vad gäller den nya strukturen har socialnämnden inga
invändningar.
Sakliga ändringar
I denna del har socialnämnden en del att invända mot.







Under Allmänna uppgifter 3§ punkt 2 anser nämnden att ekologisk
hållbar utveckling beskriver att vårda naturresurser och anser att det
är mer riktigt att skriva de globala målen enligt Agenda 2030.
Under Särskilda uppgifter 4§ ska förutom gruppbostäder och daglig
verksamhet även sysselsättning stå med.
Under Utskott 4§ står det arbetsutskott, men det är mer korrekt att
skriva individuellt utskott.
Under Nämndsekreterarens närvarorätt står det felaktigt
kulturutskottet och ska ändras till arbetsutskott.
Under Deltagande i beslut 18§ anser nämnden att istället för
acklamation ska användas ett lättläst ord exempelvis bifall.

Komplettering
 Reglementet bör kompletteras med att de ärenden som ska avgöras av
nämnden i dess helhet bör beredas av nämndens presidium om
beredning behövs. Presidiet bestämmer dag och tid för beredningen.
Förvaltningschef under nämnden får närvara vid beredningen. Andra
ledamöter eller tjänstemän får också närvara om presidiet bestämmer
det.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta föreslaget remissyttrande avseende
nytt reglemente till kommunjuristerna.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna AnnaKarin Wallgren (S), Malin Månsson (S), Lena Mahrle (L) och tjänstgörande
ersättarna Christian Ivarsson (SD) och Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Karin Wallgren (S), Malin
Månsson (S) och Lena Mahrle (L) enas om att yrka att socialnämnden
beslutar att lämna följande remissyttrande avseende utkastet till nytt
reglemente för socialnämnden:
1. Under Allmänna uppgifter 1 kap. 3 § punkt 2 (s. 2) anser
socialnämnden att ekologisk hållbar utveckling beskriver att vårda
naturresurser och anser att det är mer riktigt att skriva de globala
målen enligt Agenda 2030.
2. Under Särskilda uppgifter 1 kap. 4 § första stycket (s. 2) ska, förutom
gruppbostäder och daglig verksamhet, även sysselsättning stå med.
3. Under Utskott 3 kap. 4 § (s. 4) står det arbetsutskott, men det är mer
korrekt att skriva individutskott. Detta bör ändras på samtliga
förekommande ställen i reglementet.
4. Under Nämndsekreterarens närvarorätt 4 kap. 11 § (s. 7) står det
felaktigt kulturutskottets sammanträden. Det bör ändras till
individutskottets sammanträden.
5. Under Närvarorätt 4 kap. 8 § andra stycket, andra meningen (s. 6) bör
texten ändras till ”Annan ledamot från KS har i den utsträckning
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”
6. Under Ordförande 6 kap. 1 § (s. 10) bör texten bytas ut mot
”Socialnämndens presidium är även individutskottets presidium”.
7. Under Arbetsutskottets (Individutskottets) uppgifter 6 kap. 6 § (s. 10)
bör det stå att individutskottets uppgift är att fatta beslut i
individärenden i enlighet med gällande delegationsordning.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Nuvarande reglemente för Socialnämnden.
Utkast Reglemente för Socialnämnden.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande avseende utkastet
till nytt reglemente för socialnämnden:
1. Under Allmänna uppgifter 1 kap. 3 § punkt 2 (s. 2) anser
socialnämnden att ekologisk hållbar utveckling beskriver att
vårda naturresurser och anser att det är mer riktigt att skriva de
globala målen enligt Agenda 2030.
2. Under Särskilda uppgifter 1 kap. 4 § första stycket (s. 2) ska,
förutom gruppbostäder och daglig verksamhet, även
sysselsättning stå med.
3. Under Utskott 3 kap. 4 § (s. 4) står det arbetsutskott, men det är
mer korrekt att skriva individutskott. Detta bör ändras på samtliga
förekommande ställen i reglementet.
4. Under Nämndsekreterarens närvarorätt 4 kap. 11 § (s. 7) står det
felaktigt kulturutskottets sammanträden. Det bör ändras till
individutskottets sammanträden.
5. Under Närvarorätt 4 kap. 8 § andra stycket, andra meningen (s. 6)
bör texten ändras till ”Annan ledamot från KS har i den
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.”
6. Under Ordförande 6 kap. 1 § (s. 10) bör texten bytas ut mot
”Socialnämndens presidium är även individutskottets presidium”.
7. Under Arbetsutskottets (Individutskottets) uppgifter 6 kap. 6 § (s.
10) bör det stå att individutskottets uppgift är att fatta beslut i
individärenden i enlighet med gällande delegationsordning.
________________
Exp:
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Kvalitetsutvecklare Socialförvaltningen
KS/Kommunjurist Mathias Kågell
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§ 74

Dnr 2019-000083 701

Sydost beredskap - förslag om att ansöka om att få
ansluta sig
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Utdrag ur tjänsteskrivelsen:
Socialtjänsten bör enligt 3 kapitlet 6 § socialtjänstlagen tillhandahålla någon
form av social jour. Sedan slutat på 2014 har Ronneby kommun haft en
gemensam beredskapsorganisation med Sölvesborg och Karlshamns
kommuner. Den nuvarande beredskapsorganisationer innebär en stor
belastning på de deltagande socialsekreterarna och påverkar även den
ordinarie verksamheten negativt då beredskapspersonal behöver ta ut
ledighet på grund av arbete under beredskapen. Den nuvarande
organisationen ger inte heller tillräckligt ledningsstöd till beredskapen.
Sydostjouren bedriver sedan slutet på 2015 jour och beredskap för
kommuner i Sydöstra Sverige. Socialförvaltningarna i de tre kommunerna i
Blekinge Beredskapen är överens om att den nuvarande beredskapen på sikt
är ohållbar och att Sydostjouren är ett bra alternativ för att på sikt säkerställa
en jour verksamhet med hög kvalitet. Att ingå i Sydostjouren innebär för
Ronnebys del en kostnadsökning med ca 200 tkr jämfört med de direkta
kostnaderna för Blekinge beredskapen. Indirekta kostnader för
administration, arbetsledning och veckovila för personalen är då inte
medtagna. Sammantaget bedöms de ökade kostnaderna vara små.
Om Ronneby kommun ansöker om inträde är det enligt Sydostjouren möjligt
att ta fram ett avtal och utöka organisationen så att Ronneby kan ingå from
slutet av året. Ett avtal om att ingå i Sydostjouren ska godkännas av
Socialnämnden.
Bakgrund
Socialtjänsten bör enligt 3 kapitlet 6 § socialtjänstlagen tillhandahålla någon
form av social jour. Kraven på att Socialtjänsten ska vara tillgänglig utanför
kontorstid har ökat. Ett ökat krav på samverkan kring utsatta personer gör att
polis, sjukvård och andra myndigheter oftare söker kontakt med
Socialtjänsten i akuta situationer framförallt i ärende inom områdena
barnavård och missbruksvård. I många fall uppstår ett behov av att utreda
och bedöma vilka insatser som är nödvändiga. Det har därför blivit alltmer
nödvändigt för socialtjänsten att tillhandahålla en möjlighet för i första hand
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andra myndigheter att komma i kontakt med Socialtjänsten på kvällar och
helger.
Nuvarande beredskapsorganisation
Sedan slutet på 2014 har Ronneby kommun haft en gemensam
beredskapsorganisation med Sölvesborg och Karlshamns kommuner. Den
gemensamma beredskapen har varit tillgänglig all icke kontorstid för akuta
ärende via SOS alarm. Beredskapen har skötts av en arbetsgrupp på 10
personer varav 4 från Ronneby socialförvaltning. Beredskapen är bemannad
med två personer åt gången som har beredskap en vecka i taget. Det innebär
att personalen har beredskap var femte vecka. Beredskaps-personalen sköter
beredskapsuppdraget utöver sin ordinarie anställning. Personalen har ett fast
lönetillägg för sitt beredskapsuppdrag. Samarbetet regleras genom ett avtal
mellan kommunerna och beredskapen leds av en styrgrupp med
representanter för socialförvaltningens ledning i de tre kommunerna.
Kostnaden för beredskapen uppgick för 2018 till 712 tkr för Ronnebys del.
Kostnaden består av ersättning till personalen, kostnader för utbildning,
resor, bilhyra mm.
Erfarenheter av gemensam beredskap
Införandet av gemensam beredskap med särskild personal all icke kontorstid
har inneburit en stor förbättring av service och kvalitet på socialtjänstens
arbete utanför kontorstid. Beredskapen har kunnat hantera i stort sett alla
ärenden som dykt upp och belastningen på övrig personal utanför kontorstid
har minskat. Antalet ärende under beredskapen har varit mellan 175-250 per
år. De flesta ärenden har rört barnavård. Majoriteten av ärenden har kunnat
hanteras per tfn men i ca 25-30 ärende per år har de varit nödvändigt att göra
hembesök eller på annat sätt ta personliga kontakter. Arbetsbördan per vecka
för personalen har varierat mycket från några enstaka telefonärende till ett
tiotal ärende och 25-30 timmars arbete. I genomsnitt har personalen arbetet
ca 5 timmar med 4-5 ärende per vecka.
Den nuvarande beredskapsorganisationer innebär en stor belastning på de
deltagande socialsekreterarna och påverkar även den ordinarie verksamheten
negativt då beredskapspersonal behöver ta ut ledighet på grund av arbete
under beredskapen. Den nuvarande organisationen ger inte heller tillräckligt
ledningsstöd till beredskapen.
Sydostjouren
Sydostjouren bedriver sedan slutet på 2015 jour och beredskap för
kommuner i Sydöstra Sverige. Förnärvarande ingår 8 kommuner (Kalmar,
Karlskrona, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Nybro, Högsby och
Oskarshamn). Kalmar socialförvaltning bedriver verksamheten utifrån avtal
med övriga kommuner. Uppdraget är socialjour och beredskap enligt
socialtjänstlagen 3 kap § 6 men även stöd till familjehem enligt 6 kap § 7 a
utanför kontorstid. Jouren är bemannad all icke kontorstid med aktivt arbete
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fram till kl 2330 sön-tors och från kl 14 till 02 fre-lö, övrig tid beredskap.
Förnärvarande är jouren bemannad med 6 heltidstjänster och 0,5 chef. Vid
en eventuell utökning behöver personal-styrkan utökas så att jouren kan
bemannas med fyra personer åt gången. Jouren har en inställelsetid på max
75 minuter.
Kostnaden är relaterad till antalet invånare och är fn 29,93 kr per invånare.
Sydostjouren räknar med att kunna ha samma kostnadsnivå vid en eventuell
utökning. För Ronnebys del innebär det en kostnad på ca 900 tkr per år.
Erfarenheterna från deltagande kommunen är goda och Sydostjouren har
sedan starten 2015 utökats med fler kommuner.
Bedömning
Förändring av socialberedskap
Socialförvaltningarna i de tre kommunerna i Blekinge Beredskapen är
överens om att den nuvarande beredskapen på sikt är ohållbar.
Arbetsbelastningen på personalen blir för stor och ledningsansvaret är för
splittrat. De fördelar som finns med Sydostjouren är;






En robust organisation med förmåga att hantera ett stort antal
ärenden.
En samlad och tydlig arbetsledning.
Personal med hög kompetens eftersom de enbart har till uppgift att
arbeta med jour/beredskap.
Rimlig arbetsmiljö för personalen.
Ansvar och kostnader för arbetsledning, administration mm överförs
till Sydostjouren.

Vår bedömning är att Sydostjouren är ett bra alternativ för att på sikt
säkerställa en jour verksamhet med hög kvalitet.
Genomförande
Om Ronneby kommun vill ansöka om inträde är det enligt Sydostjouren
möjligt att ta fram ett avtal och utöka organisationen så att Ronneby kan ingå
from slutet av året. Detta under förutsättning att Sydostjouren
medlemskommuner inte har några invändningar. Ett avtal om att ingå i
Sydostjouren ska godkännas av Socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt Sydostjourens bedömning kommer avgiften kunna bibehållas på
samma nivå vid en utökning med alla tre kommunerna. För Ronnebys del
innebär det en kostnadsökning med ca 200 tkr jämfört med de direkta
kostnaderna för Blekinge beredskapen. Det är då viktigt att påpeka att det
idag utöver de direkta kostnaderna finns kostnader för ledning och
administration. Dessutom påverkas den ordinarie verksamheten negativt
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genom att beredskapspersonalen är ledig minst ca 45 dagar per år för att
uppfylla arbetstidslagens krav på veckovila. Sammantaget bedöms de ökade
kostnaderna var små.
Förslag till beslut
Att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett avtal med
Sydostjouren om att ingå i deras organisation för Socialjour/beredskap.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Lena
Mahrle (L), Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson (S), Anna-Karin Wallgren
(S), Malin Månsson (S) och tjänstgörande ersättare Åsa Evaldsson (M).
Yrkanden
Yrkande 1
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att avslå
tjänsteförslaget och hänvisar förvaltningen att undersöka/utreda vidare hur
Cura kan vara behjälpliga i beredskapsfrågan.
Ledamot Birgitta Lagerlund (M) tillstyrker yrkandet.
Yrkande 2
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att ärendet återremitteras och att
-

Någon form av konsekvensbeskrivning över vad ett eventuellt avtal
med Sydostjouren skulle innebära positivt och negativt, samt

-

undersöka möjligheten att få till ett liknande avtal med Cura
Individutveckling (för att få en jämförelse).

Ledamot Anna-Karin Wallgren (S) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Proposition 1
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på ledamot Malin
Månssons (S) yrkande 2, avseende återremiss och finner att nämnden avslår
yrkandet och att ärendet därmed ska avgöras idag.
Votering begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
JA – röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ – röst för ledamot Malin Månssons (S) yrkande 2.
Proposition 2
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på sitt eget, yrkande 1 och
nämnden bifaller detsamma.
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Omröstningsresultat
Omröstning avseende proposition 1
Med 8 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 5 nej-röster för ledamot
Malin Månssons (S) yrkande 2 om återremiss, beslutar socialnämnden att
ärendet ska avgöras idag.
Ledamöter/tj.gör.ers.
Parti
Ja – röst
Nej – röst
Therese Åberg
M
X
Åsa Evaldsson
M
X
Malin Månsson
S
X
Birgitta Lagerlund
M
X
Lena Mahrle
L
X
Kerstin Haraldsson
C
X
Thomas Svensson
S
X
Anna-Karin Wallgren
S
X
Nils Nilsson
S
X
Mia Persson
MP
X
Christian Ivarsson
SD
X
Yvonne Olsson
SD
X
Ingrid Karlsson
M
X
_____________________________________________________________
Summa:
8
5
Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget om att ansöka om att få ansluta
sig till Sydostjouren enligt tjänsteförslaget och hänvisar istället förvaltningen
till att undersöka/utreda vidare hur Cura kan vara behjälpliga i
beredskapsfrågan.
________________
Reservation
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.
Exp:
Akten
Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 75

Dnr 2019-000084 002

Förändring av socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birgitta Ratcovich
föredrar ärendet.
För att möta individens och verksamhetens behov samt för att handläggare
och arbetsledning ska få rätt förutsättningar i sin handläggning föreslås
nedan förändringar i socialnämndens delegationsordning.
1.11

Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
skall utövas

14 § 2 st.1
LVU

- När överenskommelse
inte kan nås med föräldern
eller vårdnadshavaren

Justerandes sign

1.12

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren

2.10

Beslut om bistånd åt barn
och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende,
eller tillfälligt familjehem

Beslut fattas av Socialnämnden.
Om nämndens beslut ej kan
avvaktas får beslut fattas av
ordförande eller vice ordförande.
Övervägande av om beslutet
fortfarande behövs ska göras
minst 1 ggr var 3:e månad

14 § 2 st. 2
LVU

Beslut fattas av Socialnämnden
Om nämndens beslut ej kan
avvaktas får beslut fattas av
ordförande eller vice ordförande.

4 kap.
1 § SoL

-stadigvarande vård

Utskott

-placering i jour hem max 6
månader

Arbetsledning

-inte stadigvarande vård,
dock längst 4 månader

Arbetsledning

- tillfällig placering

Under
beredskap får
tjänstgörande
beredskap fatta

Utdragsbestyrkande

28(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-23
Socialnämnden

beslut.
- upphörande av vård i hem
för vård eller boende eller i
familjehem

2.11

Beslut om bistånd åt vuxna i
form av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende
eller i familjehem

Handläggare

4 kap.
1 § SoL

-upphörande av vård i hem
för vård eller boende eller i
familjehem

Arbetsledning

Under beredskap får
tjänstgörande
beredskap fatta
beslut

Handläggare
Obs! Lagen
(1992:1528) om
offentlig upphandling,
men också kravet på
individuell bedömning
i biståndsärenden.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta förslaget på förändringar i
socialnämndens delegationsordning.
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Socialnämndens delegationsordning.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget på förändringar avseende
socialnämndens delegationsordning som presenteras under rubriken
”Sammanfattning”.
____________
Exp:
Akten
Verksamhetschef Göran Fridh
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§ 76

Dnr 2019-000086 001

Redovisning av ”Utredningsuppdrag att ta fram ett
förslag till omorganisation”
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Utdrag ur tjänsteskrivelsen:
Socialnämndens har i beslut på socialnämndens sammanträde 2019-02-29 §
47 gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på omorganisation
inom socialförvaltningen. Se över verksamhets- och enhetschefernas roller,
för att få till stånd en ”plattare organisation”, till sammanträdet i april 2019.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om en omorganisation av de politiska
nämnderna 2011.
I kommunfullmäktiges uppdrag står att läsa att kommunens ledning och
styrning ska underlättas av en enkel och tydlig struktur där ansvar och
befogenheter på ett överskådligt sätt hänger samman och där strukturen
förefaller logisk och enkelt överblickas av kommuninvånare,
förtroendevalda, tjänstemän samt av andra intressenter. En utgångspunkt i
arbetet var att det totala antalet chefstjänster inte skulle utökas.
Ändamålsenligheten skulle vara överordnad denna utgångspunkt. Chefskap
med för många direkt underställda skulle undvikas.
Den nya förvaltningschefen fick i uppdrag att organisera förvaltningen
utifrån ovanstående direktiv
2011 beslutades förvaltningsorganisation som trädde i kraft första kvartalet
2012. Dåvarande Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorg bildade
den nya Socialförvaltningen ledd av Socialnämnden.
Förvaltningen delades i tre verksamheter. En förvaltningschef och tre
verksamhetschefer samt 11 enhetschefer utgjorde ledningspersonal.
Perioden 2012-2015 har det genomförts en hel del organisationsförändringar
inom förvaltningen. Bland annat omorganiserades individ- och
familjeomsorgen våren 2015. Dåvarande utredningsenhet gick upp i
dåvarande barn- och familjeenheten och en nybildad vuxenenhet inrättades.
Daglig verksamhet och sysselsättningen samorganiserades i en ny gemensam
enhet. Boendestödet genomgick en organisatorisk förändring för att på ett
effektivare sätt fördela resurserna till våra brukare.
Förändringen förväntades gynna samverkan mellan de olika enheterna,
exempelvis organiserades alla boenden inom samma enhet (nuvarande
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Funktionsstöd) med syftet att ge en samsyn i olika verksamhetsfrågor. De
ökade volymförändringar inom barnavården, sysselsättningen och
utökningen av antalet platser inom boendena, innebar en anpassning av
organisationen.
Förvaltningens ledningsgrupp beslutade om en total översyn av
organisationen hösten 2015.
Syftet var att anpassa organisationen ytterligare för en effektivare
användning av befintliga resurser, att öka brukarperspektivet och få en
hållbar organisation för vår personal.
Fyra områden identifierades som skulle tjäna som vägledning i arbetet och
genomsyra den nya organisationen.
 Brukarperspektivet.
 Kvalitetsaspekterna.
 En god arbetsmiljö för personalen.
 Samverkan både internt och externt.
Den nya organisationen trädde i kraft 2016-09-01.
I praktiken innebar det att vi bildade en organisation där funktionsstöd
bildade den ena verksamheten och individ- och familjeomsorg den andra och
där enheterna inom dåvarande råd och stöd, delades upp mellan
funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen. Tre verksamhetschefer blev
två. Med nämndens godkännande konverterades den tjänsten till två
enhetschefstjänster. I och med det ställningstagandet föll de flesta
pusselbitarna ganska omgående på plats. (bilaga 1)
Under de senare åren har anpassningar gjorts på personalsidan i form av att
samordnare anställts inom resursen, sysselsättningen teamet och utredning
barn. Samtliga anpassningar har skötts inom budgeterad ram.
I samband med flyktingströmmen 2015 ställdes nya och höga krav på
socialförvaltningens organisation. Det höga mottagandet av
ensamkommande barn innebar utökning av antalet socialsekreterare,
teamledare samt ekonomiassistent. Från att ha varit som flest 6,0
socialsekreterare + teamledare och 1,0 ekonomiassistent är det kvar 3,0
socialsekreterare för handläggning av befintligt antal EKB
(ensamkommande barn) idag.
Nuläge
Nuvarande organisation har i sin struktur med antal chefer samt
stabsfunktioner varit densamma sedan september 2016 med 13 enhetschefer
(förstalinjen), två verksamhetschefer samt förvaltningschef. På
utredningsenheten barn samt försörjningsenheten finns det en teamledare på
vardera enhet.
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Socialförvaltningen har ca 320 anställda, fördelat på individ- och
familjeomsorgen ca 65 medarbetare, funktionsstöd ca 240 medarbetare.
Antalet underställda per enhetschef varierar beroende på uppdraget. I snitt
har socialförvaltningen ca 31 medarbetare per enhetschef. Antalet
underställda är betydligt högre inom funktionsstöd än inom individ- och
familjeomsorgen.
Teamledarens uppdrag är att handleda handläggarna i ärenden, vara operativ
tillsammans med handläggare när det så krävs. Handlägga individärenden
mm. Läsa igenom utredningar samt vara ställföreträdare vid enhetschefens
frånvaro då det ständigt krävs arbetsledare utifrån delegation, bedömningar
och fördelning av nytillkomna ärenden.
Enhetschefens ansvarsområde
 Verksamhetsansvar.
 Budgetansvar för sin enhet.
 Personal- och arbetsmiljöansvar.
 Driva utvecklings- och kvalitetsfrågor.
 Verkställa politiska beslut.
Verksamhetschefens ansvarsområden
 Verksamhetsansvar.
 Budgetansvar för sitt område.
 Personal- och arbetsmiljöansvar.
 Driva utvecklings- och kvalitetsfrågor.
 Ingå i förvaltningens ledningsgrupp.
 Verkställa politiska beslut.
Diskussion
Socialnämnden har gett undertecknad i uppdrag att se över chefsrollerna i de
olika leden med frågeställningen om en ”plattare organisation” kan skapa en
effektivare organisation med målsättningen att få budget i balans.
Socialförvaltningen står under ständig press och verkar under hög
arbetsbelastning. Påfrestningar och förändringar i samhället påverkar
socialtjänstens ansvarsområde ganska omgående. Ett stabilt och kompetent
ledarskap är en förutsättning för att all operativ personal skall klara de
utmaningar och krav som ställs dagligdags. Förstalinjens chefer
(enhetscheferna) har påtryckningar både underifrån och uppifrån. Deras
uppdrag är omfattande. De i sin tur är beroende av sin närmsta chef för att få
stöd i att uppfylla sina uppdrag. Att ”platta” till organisationen d.v.s. ta bort
verksamhetscheferna skulle innebära att de blir direkt underställda
förvaltningschefen. Inom ramen för förvaltningschefens uppdrag kommer
det innebära minimalt med stöd och samordning mellan enhetscheferna inom
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de olika verksamhetsområdena. Konsekvensen av det kan komma innebära
hög personalomsättning och ökade kostnader. Socialförvaltningens
ansvarsområde innebär ständiga förändringar. Förvaltningen arbetar ständigt
med förändringar i organisationen för att optimera och effektivisera sig.
Trots volymförändringar (fler individärenden) de senaste åren har ingen
utökning av antalet chefstjänster skett.
Risker och konsekvenser
Att förändra chefsleden kan innebära ökade kostnader. Personalomsättningen
kan komma att öka.
Bedömning
En total översyn/genomlysning av organisationen har inte varit möjlig att
göra med den korta tid som gavs. Om förvaltningen ska göra det kommer det
behövas extra resurs till detta.
Undertecknad anser att nuvarande organisation är ändamålsenlig utifrån
frågeställningen att göra en ”plattare” organisation med nuvarande uppdrag.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Lena Mahrle
(L).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Underlag
Protokollsutdrag SN 2019-02-28 § 47.
Beslut
Socialnämnden noterar redovisningen, avseende utredningsuppdraget att ta
fram ett förslag till omorganisation, till protokollet.
________________
Exp:
Akten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 77

Dnr 2019-000007 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar:
-

Socialförvaltningen har gått ut med en kampanj för att rekrytera
familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Information om
detta visas nu på Ronneby kommuns olika informationsskyltar.

-

Omsättningen av personal har varit stor den senaste tiden, speciellt på
utredning barn. Socialförvaltningen har dock lyckats bra med
rekryteringar, även med en ny teamledare.

-

Avseende verksamheten Funktionsstöd så verkar det lösa sig med
semestervikarier inför sommaren, men rekrytering pågår fortfarande.

-

Socialnämnden har nu haft två halvdagar med information om
socialförvaltningens verksamhet. Nämnden är alltid välkomna att
ställa frågor, besöka förvaltningen osv.

-

Förvaltningschefen påminner också om kontaktpolitiker.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin
Månsson (S), tjänstgörande ersättare Åsa Evaldsson (M) och ersättarna Pia
Zickbauer Svabre (S) och Martin Moberg (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar
informationen till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen, om aktuellt i
verksamheten, till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 78

Dnr 2019-000008 701

Information Cura Individutveckling, familjerätten och
Finsam
Sammanfattning
Ingen ny information, i den cirkulerande pärmen, avseende Cura
Individutveckling, Familjerätten och Finsam.
Ledamot Malin Månsson (S) och ordförande Therese Åberg (M) informerar
om att de har varit på en Finsamutbildning.
Ledamot Malin Månsson (S) informerar om att det är Öppet hus i Villa
Mjällby den 3/5 kl. 9-12. Anmälan om deltagande krävs. Nämndsekreteraren
mejlar ut inbjudan till ledamöter och ersättare i socialnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin
Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden beslutar att notera
informationen avseende Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam
till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen avseende Cura
Individutveckling, Familjerätten och Finsam till dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 79

Dnr 2019-000010 709

Skrivelser/delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under sammanträdet och
innehöll:
1. Tackkort från f. d. nämndsekreterare Ann Hermansson.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-03-26 § 105 avseende
årsredovisning 2018 för Ronneby kommun samt fråga om
ansvarsfrihet.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-03-28 § 113
avseende riktlinjer och delegation för beslut om tillfälligt boende.
4. Beslut från JO – Riksdagens ombudsmän 2019-04-04.
5. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2019-04-02 §§ 53-84.
6. Protokoll från socialnämndens extra arbetsutskott 2019-04-15 §§ 8587.
7. Avvikelserapport 190322, enhetschef Therese Fast.
8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-09 § 122 avseende
rapportering budget 2019, socialförvaltningen.
9. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-04-09 § 134 avseende
uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018 (ej KS).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar
delgivningsärenden m.m. till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden m.m. till dagens
protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 80

Dnr 2019-000009 002

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under sammanträdet.
Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Anna-Karin
Wallgren (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar de
redovisade delegationsärendena till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera de redovisade delegationsärendena till
dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 81

Dnr 2019-000012 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Inga övriga frågor.
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