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§ 82

Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
Socialnämnden utser Malin Månsson (S) till att jämte ordförande justera
dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2020-000030 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2020
Sammanfattning

Juli månads uppföljning är endast gjord på kostnader för placeringar samt
ekonomiskt bistånd och personlig assistans med LSS-beslut.
Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare ligger i nivå med maj månads
uppföljning.
Placeringskostnader för barn och unga har minskat i jämförelse med senaste
uppföljningen. Antalet placerade barn har minskat. Inflödet av orosanmälningar
kring barn som far illa har varit relativt lågt. Osäkerhet inför hösten då skolorna
börjar om antalet anmälningar kommer öka och behov av placering.
Prognosen för kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger stabil. Prognosen visar 8-9
miljoner kr högre än 2019 års bokslut. Bekymmersamt är att trenden med ökad
bidragstid håller i sig och ökar ytterligare.
Åtgärder
Utöver beskrivna åtgärder vid socialnämndens sammanträde i juni planerar
verksamheten flytt av de två korttidsboendena till ett sammanhållet. Planeringen
pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen. Den pågående planeringen kommer gynna samtliga tre
förvaltningar.

Bedömning
Prognosen för juli innehåller en rad osäkerhets faktorer då prognosen för
personalkostnader inte finns med. Andra kostnader för drift eller uteblivna
intäkter är inte heller beräknade.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta godkänna den ekonomiska uppföljningen för
juli månad 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för juli månad
2020.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2020-000024 042

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd - 2020
Sammanfattning
Göran Fridh, verksamhetschef, föredrar ärendet.
Notering
I samband med sin föredragning lämnar Göran Fridh följande notering:
”Bidragstiden ökar av två anledningar
dels så har de hushåll som var i behov
av försörjningsstöd under en kort tid i
avvaktan på etableringsersättning i
sort sett försvunnit dels så har den
ökade arbetslösheten gjort det svårare
att få arbete eller inkomst via en
arbetsmarknadsåtgärd. Sammantaget
leder det till att den genomsnittliga
bidragstiden ökar”.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M).
Yrkanden
Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen med påpekade om att
den genomsnittliga bidragstiden ökar
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet samt skickar
redovisningen till kommunstyrelsen med påpekande om att den
genomsnittliga bidragstiden ökar.
________________
Exp: Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 85

Dnr 2020-000023 042

Verksamhetsuppföljning barn och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 2020
Sammanfattning
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 86

Dnr 2020-000076 009

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2020
Sammanfattning
Peter Börjesson, enhetschef, föredrar och ger information i ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) och Thomas Svensson (S).
Yrkanden
Therese Åberg (M) yrkar på 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.
________________

Justerandes sign
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§ 87

Dnr 2020-000073 003

REMISS - Alkohol-, drog- och spelpolicy
Sammanfattning
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över personalutskottets
förslag till ny alkohol, drog och spelpolicy. Policyn omfattar alla Ronneby
kommuns anställda.
Bedömning
Socialnämnden anser att det är av stor vikt att ha en tydlig policy kring de
aktuella frågorna.
Policyn i sin helhet är bra förutom sista stycket, andra meningen ”Tidiga och
aktiva insatser från chefer och kollegor ska medföra att alkoholbruk inte
förvandlas till riskbruk, missbruk och/eller beroende.” De tidiga insatserna
som avses ska även omfatta droger och spel om pengar.
För övrigt har socialnämnden inget att erinra.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att anta ovanstående yttrande samt överlämna detsamma till
personalutskottet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till
personalutskottet.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Birgitta Ratcovich
Personalenheten, Anna Isaksson
Personalutskottet

Justerandes sign
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§ 88

Dnr 2020-000103 114

Remiss, utkast till lagrådsremiss - Slopad straffrabatt
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Sammanfattning
Ronneby kommun lämnade i maj 2019 ett remisssvar på Betänkande ” slopad
straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85) . Ronneby kommun har nu fått
möjlighet att lämna synpunkter på utkastat till lagrådsremiss avseende förändringar
i påföljdssystemet för lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år.
Ronneby kommuns tidigare yttrande
Socialnämnden beslutade 190327 att lämna följande yttrande;

•

•

•

•

•
•

Justerandes sign

Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort
särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att
kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den
åldersgruppen.
Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer
krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård
och socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av
ett fängelsestraff.
För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för
insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom
möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst
försvinner.
Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större
utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat
fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras
diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i
betänkandet.
Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en
minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en
straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år.
Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och
ekonomiska effekterna av en de förändringarna inte tillräckligt
utredda eller beaktade i betänkandet

Utdragsbestyrkande
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Att socialnämnden är orolig för den ökade grövre brottsligheten som går
allt längre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker att alternativen för
åldrarna 15-17 är tillfredställande utredda i betänkandet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 att yttra följande:
-

Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller att all
straffrabatt bör tas bort.

Bedömning

Lagrådsutkastets innehåll
Lagrådsutkastet förslag innebär i korthet att:
-

Reduceringen av fängelsetiden vid straffmätning tas bort för personer som
är 18-20 år när de begår brottet om det för brottet är föreskrivet fängelse i
lägst ett år.
Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma personer som är 18-20
år när de begår brottet till fängelse
För personer som är 18-20 när de begår brottet kan fängelsestraff förlängas
på grund av återfall.
De särskilda sk ungdomspåföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och
ungdomsövervakning förbehålls i princip personer under 18 år och ska
endast användas för personer i åldern 18-20 om de finns särskilda skäl
För vissa grova brott e x mord, våldtäkt tas preskriptionstiden bort för brott
begångna av personer är 18-20 som när de begår brottet.
För personer i ålder 15-17 år föreslås inga förändringar.

De föreslagna förändringarna innebär att straffskärpningen för åldersgruppen 18-20
begränsas till att gälla grova brott. Förlaget innebär även att socialtjänsten får ett
minskat ansvar för straffpåföljder för personer över 18 år.
Socialnämndens synpunkter på Lagrådsutkastet

Justerandes sign

•

Socialnämnden anser att den föreslagna straffskärpningen förgrova brott för
åldersgruppen 18-20 år är motiverad.

•

Socialnämnden i Ronneby är positiva till förslaget att i princip ta bort
de sk ungdomspåföljderna för åldersgruppen 18-20 år. Förslaget
förtydligar kriminalvårdens ansvar för straffpåföljder för
åldersgruppen.
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Förslag till beslut
Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående
remissyttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående
remissyttrande.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 89

Dnr 2020-000109 009

Konsult Barnavården
Sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskott har 2020-02-18 och 2020-06-16 fattat beslut
om att godkänna att förvaltningen hyrde in en konsult till barnavården under
perioden 200301-201231på grund av vakanser. Det har inte varit möjligt att
rekrytera personal för att fylla vakanserna. I nuläget är 5 handläggartjänster
inom barnavården obesatta och det är oklart när de kan besättas. Situationen
inom barnvården är omöjlig att hantera utan tillskott av personalresurser. Att
rekrytera 5 personer under hösten bedöms som orealistiskt. Utan personal
tillskott kommer enheten ha mycket svårt att tillgodose de lagstadgade
kraven på utredningsverksamhet och uppföljning av placerade barn.
Kostnaden för inhyrning av ytterligare en konsult under perioden september
till december beräknas till 450-500 tkr. Enligt en preliminär bedömning
kommer personalkostnaderna för verksamhet 550 inklusive inhyrning av
personal året ut ge ett överskott på ca 150 tkr under 2020. För hela IFO
beräknas personalkostnader ge ett överskott på ca 200 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämndens beslutar att godkänna inhyrning av ytterligare en konsult till
Barn och Familjeenheten under fyra månader.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
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.

Justerandes sign
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Beslut
Socialnämnden godkänner inhyrning av ytterligare en konsult till Barn och
Familjeenheten under fyra månader.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Birgitta Ratcovich
Verksamhetschef, Göran Fridh

Justerandes sign
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§ 90

Dnr 2020-000110 009

Förslag till uppdrag: riktade insatser mot bidragsfusk
Sammanfattning
Socialnämnden enas om följande formulering av uppdrag åt
socialförvaltningen och försörjningsenheten:
”Socialnämnden ger försörjningsenheten,
som ett led i kvalitetsarbetet, i uppdrag att
genomföra riktade insatser mot eventuellt
och misstänkt bidragsfusk. Uppdraget ska
återrapporteras till socialnämnden senast i
december 2020.”
Förslag till beslut
Socialnämnden ger försörjningsenheten, som ett led i kvalitetsarbetet, i
uppdrag att genomföra riktade insatser mot eventuellt och misstänkt
bidragsfusk. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden senast i
december 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M),
Peter Bowin (V), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant
(-), Casper Andersson (SD) och Anna-Karin Wallgren (S).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på nämndens förslag och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-08-25
Socialnämnden

Beslut
Socialnämnden ger försörjningsenheten, som ett led i kvalitetsarbetet, i
uppdrag att genomföra riktade insatser mot eventuellt och misstänkt
bidragsfusk. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden senast i
december 2020.
________________
Exp:
Förvaltningschef, Birgitta Ratcovich
Enhetschef, Malin Gustafsson

Justerandes sign
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§ 91

Dnr 2020-000111 009

Skrivelse till överförmyndarnämnden med anledning av
nämndens kontroll av god man och förvaltare
Sammanfattning
Nämnden enas om följande skrivning till överförmyndarnämnden med
anledning av nämndens kontroll av och information till godemän och
förvaltare:
Det har uppmärksammats vid en brand att alla brukare inom socialnämndens
verksamheter inte har en hemförsäkring fast att de har en god man/förvaltare.
Socialförvaltningen har tidigare påtalat detta för just det här boendet om att
hemförsäkring saknas men ändå har det inte tecknats för alla. Nu vill
socialnämnden att överförmyndarnämnden gör en kontroll och säkerställer
att de personerna med uppdrag om att vara god man eller förvaltare för
brukare inom vårt verksamhetsområde har eller har fått information om
vikten av en hemförsäkring. Syftet är att alla ska ha en tecknad
hemförsäkring så att man inte blir utan ersättning för det som förstörs vid
t.ex. en brand som i det här fallet. Om brukaren inte har ekonomisk
möjlighet till hemförsäkring så ska det ansökas via ekonomiskt bistånd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Anna-Karin Wallgren (S),
Peter Bowin (V), Kerstin Haraldsson (C), Malin Månsson (S) och Anna
Carlbrant (-).
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på nämndens förslag på
skrivning till överförmyndarnämnden och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Socialnämnden överlämnar ovanstående skrivning till
överförmyndarnämnden.
________________
Exp:
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign
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§ 92

Dnr 2020-000062 752

2020 - Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen
Sammanfattning
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra
kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt
översända densamma till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finne att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder
detsamma till kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2020-000008 002

Delegationsärende - 2020
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerar under mötet.
Delegationsbeslut för perioden 2020-06-01 till och med 2020-07-31
redovisas.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant (-)
och Anna-Karin Wallgren (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 godkänner redovisningen och noterar informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2020-000007 709

Delgivningsärende mm - 2020
Sammanfattning
Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde:
1 - Beslut - Kommunfullmäktige - 2020-06-25 - Socialnämndens ej verkställda
beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten
2020.

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar 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 noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2020-000013 700

Aktuellt i verksamheten 2020
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar:
-

Det har varit en lugn sommar för Socialförvaltningen och låg
frånvaro bland personal.

-

Branden i gruppbostaden på Folkparksvägen 2020-06-30 sköttes
väldigt bra av personal och andra inblandade i det akuta skedet och
alla sju boende klarade sig ut oskadda. Evakueringsboende blev
Ronneby brunn. Nytt tillfälligt boende finns nu i grannfastigheten på
Folkparksvägen och där bor fyra brukare. Nya möjligheter undersöks.

-

Fortsatta åtgärder på grund av Covid-19 så som hemarbete. Samtliga
chefer ska dock vara på plats, främst på grund av många nya
medarbetare. Det kollas på lösningar för att kunna ha mer fysiska
möten så som APT.

-

Rekrytering av ny verksamhetschef pågår. Det kommer
förhoppningsvis finnas ett beslut inom två veckor.

-

Rekrytering kvalitetsutvecklare pågår. Tjänsten ligger ute igen på
grund av för få sökande.

-

Lex Sarah: Två stycken under sommaren.

-

Omorganisation IFO träder i kraft 2020-09-01. Det har beviljats en
Kick off dag på Ronneby brunn.

-

Kortis kommer flytta till Vidablick och det tittas på anpassningar av
lokalerna. Målet är att flytta in i november.

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Peter Bowin (V), AnnaKarin Wallgren (S) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2020-000004 709

Övriga frågor/ärenden - 2020
Sammanfattning
Therese Åberg (M) informerar om senaste mötet med Forum för samarbete
mellan skola och socialtjänst (FFS) som hölls 2020-08-21.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Peter Bowin (V).
Beslut
Socialnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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