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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Anna Carlbrant (OPT RP), 1:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Thomas Svensson (S) 
Nils Nilsson (S) 
Casper Andersson (SD) 
Peter Jansson (SD) 
Magnus Björk (S) 
Marianne Lundkvist (L) 

Tjänstgörande ersättare Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Eva Johansson (C) tjänstgör för Kerstin Haraldsson (C) 
Martin Moberg (S) tjänstgör för Mia Persson (MP) 
Ylva Särnmark (M) tjänstgör för Nicolas Westrup (SD) 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Bridget Anne Afor (KD) § 21-35 
Martin Johansson (S) 
Lena Karstensson (M) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef § 16-27 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef § 21-27 
Therese Bohnsack, verksamhetschef § 24-25 
Anna Lindén, ekonom § 21-24 
Amelie Hultman, alkohol- och tobakshandläggare § 28 
Linda Holmberg, kvalitesutvecklare § 21-25 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

Övriga  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(33) 
2022-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 16 Dnr 2022-000014 006 5 
Fastställande av dagordning .............................................................. 5 

§ 17 Dnr 2022-000001 006 6 
Val av justerare och tid för justering- 2022 ......................................... 6 

§ 18 Dnr 2022-000011 751 7 
Individärenden 2022- SEKRETESS ................................................... 7 

§ 19 Dnr 2022-000011 751 8 
Individärenden 2022- SEKRETESS ................................................... 8 

§ 20 Dnr 2022-000011 751 9 
Individärenden 2022- SEKRETESS ................................................... 9 

§ 21 Dnr 2022-000030 041 10 
Bokslut 2021 .................................................................................... 10 

§ 22 Dnr 2022-000037 041 11 
Bokslutskommentarer 2021.............................................................. 11 

§ 23 Dnr 2022-000034 700 12 
Socialnämndens måluppföljning 2021 .............................................. 12 

§ 24 Dnr 2022-000038 041 14 
Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 2022 ......... 14 

§ 25 Dnr 2022-000032 700 17 
Internkontroll 2022 ........................................................................... 17 

§ 26 Dnr 2022-000012 700 20 
Återrapportering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete 2021 ...................................................................................... 20 

§ 27 Dnr 2022-000024 705 22 
Vaccinationspass vid nyanställning- personalkategorier 
Socialnämnden ................................................................................ 22 

§ 28 Dnr 2022-000027 700 25 
Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt tillsyn av 
detaljhandel med folköl för år 2022 .................................................. 25 

§ 29 Dnr 2022-000010 042 27 
Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 ................................ 27 

§ 30 Dnr 2022-000008 042 28 
Verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningsenheten barn och 
ensamkommande barn - 2022 ......................................................... 28 

§ 31 Dnr 2022-000009 042 29 
Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd - 
2022 ................................................................................................. 29 

§ 32 Dnr 2022-000006 700 30 
Aktuellt i verksamheten 2022 ........................................................... 30 

§ 33 Dnr 2022-000003 006 31 
Delgivningsärenden- 2022 ............................................................... 31 

§ 34 Dnr 2022-000004 006 32 
Delegationsärenden- 2022 ............................................................... 32 

§ 35 Dnr 2022-000002 006 33 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(33) 
2022-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Övriga frågor- 2022 .......................................................................... 33 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(33) 
2022-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 17 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

Thomas Svensson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-03-01 kl. 17.00. 

Paragraf 20 justeras direkt efter sammanträdet 2022-02-22. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 18 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 19 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 20 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 21 Dnr 2022-000030 041 

Bokslut 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén redovisar 

resultaträkning för bokslut 2021, samt kommentarer och vidtagna åtgärder 

avseende verksamhet och ekonomi. Se bilaga 1.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Thomas Svensson (S), 

Anna Carlbrant (-), Birgitta Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L), Martin 

Johansson (S), Peter Jansson (SD), Casper Andersson (SD) och Pia 

Zickbauer Svabre (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner bokslutet 

för 2021.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2021. 

________________ 

Bilaga 1: Resultaträkning 2021 Bokslut 

Exp: Akten, ekonomienheten, kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2022-000037 041 

Bokslutskommentarer 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén redovisar 

bokslutskommentarer för 2021. Se bilaga 2.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 

bokslutskommentarerna för 2021.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutskommentarerna för 2021. 

________________ 

Bilaga 2: Bokslutskommentarer 2021 Socialnämnden 

Exp: Akten, ekonomienheten, kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr 2022-000034 700 

Socialnämndens måluppföljning 2021 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

I bifogade rapporter, Rapport Målstyrning med utfall - bokslut 2021_SN, 

samt Rapport Uppdrag beslutade i budget - bokslut 2021_SN beskrivs 

resultatet av Socialnämndens mål för år 2021 samt särskilt uppdrag beslutat 

av kommunfullmäktige i budget 2021.      

Bedömning 

Socialnämnden beslutade om 9 indikatorer för 2021. Resultatet av 

måluppföljningen för året finns i tabellen nedan.  

 Grön cirkel innebär att målet är uppfyllt 

 Gul kvadrat innebär att målet är delvis uppfyllt 

 Röd kvadrat innebär att målet inte är uppfyllt.  

   

I bilaga, Rapport Målstyrning med utfall - bokslut 2021_SN, finns analyser av 

resultaten. Där beskrivs även analyser kopplade till Ronneby kommuns 

strategiska målområden.  
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Socialnämnden har ett särskilt uppdrag beslutat i budget 2021 av 

kommunfullmäktige:  

 

”Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att inom budgetram arbeta 

med att hitta praktikplatser eller motsvarande arbetsmarknadsåtgärder för de 

som uppbär försörjningsstöd och inte har sysselsättning”.  

 

Resultatet av uppdragets beskrivs i bilaga Rapport Uppdrag beslutade i budget - 

bokslut 2021_SN.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att: 

- godkänna rapport avseende måluppfyllelse – bokslut år 2021 samt det 

beslutade särskilda uppdraget.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Magnus Björk (S), Martin 

Moberg (S), Martin Johansson (S), Birgitta Lagerlund (M) och Marianne 

Lundkvist (L). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.   

    

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapport avseende måluppfyllelse – bokslut 

år 2021 samt det beslutade särskilda uppdraget. 

________________ 

Bilaga 3: Rapport Målstyrning med utfall - bokslut 2021_SN  

Bilaga 4: Rapport Uppdrag beslutade i budget - bokslut 2021_SN  

 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(33) 
2022-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2022-000038 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich och 

verksamhetschef Therese Bohnsack. 

 

Sammanfattning  

Besparing om 1 500 tkr ålades Enheten för Arbetsmarknad och integration i 

samband med beslut av kommunens budget för 2022-2023. Förslag till 

internbudget för verksamhet Arbetsmarknad och Integration samt risk- och 

konsekvensanalys är finns i bilagor som underlag till beslut. 

Förslag till internbudget innebär besparing inom område Café Stadshuset 

samt tjänster som utförs utifrån Arbetscenters verksamhet.      

Bedömning 

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för arbetsmarknad 

och Integration i Kommunfullmäktige 2021-11-25 har genomlysning av 

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration har bedömningen gjorts utifrån vilket som ger minst negativ 

effekt på våra mål och uppdrag. Förslag till internbudget innebär därför 

besparing inom område Café Stadshuset samt tjänster som utförs utifrån 

Arbetscenters verksamhet. Ytterligare beskrivning och analys återfinns i 

utförda risk- och konsekvensanalyser.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta förslag till internbudget för Verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration för 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Martin 

Johansson (S), Casper Andersson (SD), Magnus Björk (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Peter Jansson (SD) och Nils Nilsson (S).   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att ärendet återremitteras till 

förvaltningen för framtagande av alternativa besparingsförslag. 

Birgitta Lagerlund (M) och Marianne Lundkvist (L) yrkar bifall till Therese 

Åbergs (M) yrkande.   
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Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar bifall till 

internbudgeten förutom besparingsförslagen.    

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på eget yrkande genom 

öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförande Therese Åbergs (M) förslag röstar ja. De 

som önskar bifalla S, MP och V:s yrkande röstar nej.    

Omröstningsresultat 

JA- Therese Åberg (M) 

JA- Anna Carlbrant (-) 

JA- Birgitta Lagerlund (M)  

NEJ- Thomas Svensson (S) 

NEJ- Nils Nilsson (S)  

JA- Casper Andersson (SD)  

JA- Peter Jansson (SD)  

NEJ- Magnus Björk (S)  

JA- Marianne Lundkvist (L)  

NEJ- Pia Zickbauer Svabre (S)  

JA- Eva Johansson (C)  

NEJ- Martin Moberg (S) 

JA- Ylva Särnmark (M)  

Efter omröstning, enligt ovan, avges 8 ja-röster och 5 nej-röster varefter 

ordförande finner att Socialnämnden bifaller förslaget att ärendet 

återremitteras till förvaltningen för framtagande av alternativa 

besparingsförslag.  

    

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 

framtagande av alternativa besparingsförslag. 
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Protokollsanteckning 

Då protokollet inte till fullo överensstämmer med vad som föregicks på 

mötet förtydligas detta med följande: 

 

S, MP, V och SD yrkar avslag på ärendet i sin helhet. M,L,C och Anna 

Carlbrant (-) yrkar på återremiss samt att förvaltningen ska återkomma med 

ett annat besparingsförslag till nämnden i mars.  

 

Röstning företogs om ärendet skulle avgöras idag eller återremitteras. 

Röstningen utföll så att ärendet skulle avgöras idag med 7-6. Resultatet av 

detta blir att arbetsmarknadsenheten står utan internbudget då ingen yrkar 

bifall till tjänsteförslaget.  

 

Ordförande klubbar inte beslutet utan ställer frågan till tjänstemännen om 

hur internbudgeten nu ska hanteras. Diskussion fortlöper om hur man ska 

göra nu i och med att man inte hade någon internbudget om beslutet klubbas.  

 

Ajournering följde efter diskussionen. S, MP och V framför då ett nytt 

yrkande, ett tilläggsyrkande om avslag på besparingsförslaget men bifall på 

internbudgeten.  

 

Ny röstning företogs mellan de nu aktuella yrkandena enligt ovan. Utfallet 

blev nu 8-5 för återremiss då SD ändrat sig och gick på ordförandens förslag 

om återremiss. 

 

Reservation 

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Bilaga 5: AME internbudget 

Bilaga 6: Riskbedömning och handlingsplan tjänster Arbetscenter 

Bilaga 7: Riskbedömning och handlingsplan Café Stadshuset 

 

Exp: Akten,  
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§ 25 Dnr 2022-000032 700 

Internkontroll 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich och 

kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

Arbetssätt intern kontroll 

Arbetet med att ta fram internkontrollplanen består i att beakta och analysera 

de riskområden som kommunstyrelsen fastställt och undersöka övriga egna 

risker i verksamheten. Riskerna analyseras och poängsätts utifrån 

sannolikhet och konsekvens på en skala 1-5. För de risker som erhåller höga 

poäng tas kontrollmoment fram som behöver ses över för att risken ska 

minimeras. Se riskmatris i bilaga Bruttolista med riskmatris 2022_SN. 

 

Syftet med att kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden att 

beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet med intern 

kontroll. Alla riskområden måste inte finnas med i internkontrollplanen. 

Respektive nämnd är dessutom fri att ta fram egna riskområden att använda i 

internkontrollplanen. 

Följande riskområden är kommunkoncernövergripande: 

 

 Bemanning och kompetens  

 Ekonomi  

 Styrning  

 Arbetsmiljö  

 IT-system  

 Processer och rutiner  

 Post- och dokumenthantering  

 Introduktion av ny personal    

 

Internkontrollplan 2022 

Socialförvaltningens verksamheter, Individ- och familjeomsorg (IFO), 

Funktionsstöd (FS) och Arbetsmarknad och Integration (AME/INT), har 

arbetat fram risker i en bruttolista som sedan har analyserats. Analysen av 

riskerna gav ett antal prioriterade kontrollmoment som har lagts till förslaget 

om internkontrollplan 2022. Risker som tagits med på bruttolistan, men inte 

prioriterats till internkontrollplanen kontrolleras genom verksamhetens 

egenkontroller. Se bruttolistan i sin helhet i bilaga Bruttolista med riskmatris 

2022_SN. 
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De risker/kontrollmoment som hade väsentliga avvikelser under 2021 har 

förts över till planen för 2022. Dessa är: 

 

 MAS: Risk: Basal hygien: Att smittspridning och 

infektioner kan uppkomma i vård och omsorgen.  

 

Kontrollmoment: Att basal hygien följs i enlighet med gällande rutin genom 

att granska de mätningar som enligt rutin ska genomföras - nationell mätning 

1 g/år samt lokala mätningar av basal hygien och klädregler. 

 

 IFO: Risk: Att medarbetare utsätts för hot- och 

risksituationer utifrån att inte rutinerna följs.  

 

Kontrollmoment: Kontroll av att rutinen följs vid hembesök. 

 

 FS: Risk: Medarbetare ges inte förutsättningar att 

utföra sitt uppdrag.  

 

Kontrollmoment: Antal checklistor som återlämnas till chef, jmf. m antalet 

nyanställda. 

 

Se övriga risker och kontrollmoment i bifogad bilaga Förslag 

Internkontrollplan 2022_SN.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna bifogat förslag till 

internkontrollplan 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Magnus Björk (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna bifogat förslag till internkontrollplan 

2022. 
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________________ 

Bilaga 8: Bruttolista med riskmatris 2022_SN 

Bilaga 9: Förslag Internkontrollplan 2022_SN 

 

Exp: Akten, ? 
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§ 26 Dnr 2022-000012 700 

Återrapportering av brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete 2021 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommuns Brottsförebyggande program antaget av 

Kommunfullmäktige står att de kommunala nämnderna årligen ska redovisa 

sin verksamhet till lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Redovisningen 

ska innehålla vilken brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet 

som bedrivs/bedrivits samt effekterna av insatserna. 

 

Lokala BRÅ skall sedan årligen i sin tur ge en komplett 

verksamhetsberättelse till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Beskrivning 

Ronneby kommun ska bedriva insatser inom samtliga nedan områden för att 

motverka otrygghet 

  

 Generellt förebyggande arbete som riktar sig till samtliga boende i 

Ronneby kommun  

 Arbete som riktar sig mot identifierade riskgrupper och  

 Arbete som riktar in sig på individer som har konstaterats ägna sig åt 

ett oönskat beteende  

 

Socialnämndens arbete sträcker sig från generellt förebyggande arbete till 

individuellt anpassade insatser till barn och unga med normbrytande 

beteende eller som begår allvarliga brott. Det är viktigt att upptäcka och 

identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och att erbjuda och 

motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ 

utveckling. Socialnämnden har en hel del riktade insatser till individer men 

även i grupp. Inom socialnämnden finns både Individ- och familjeomsorgen, 

Funktionsstöd och från årsskiftet 2022 även Arbetsmarknadsenheten. 

Vi har valt att redovisa Socialnämndens arbete och insatser utifrån 

indelningen generellt förebyggande arbete, arbete som riktar sig mot 

identifierade riskgrupper samt arbete som riktas till individer. När det gäller 

de individinriktade insatserna så är inte samtliga av dem riktade mot 
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individer som konstaterats ägna sig åt ett oönskat beteende utan flera av dem 

kan ses som ett förebyggande arbete för att undvika ett oönskat beteende.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta svaret som sitt eget och att skrivelsen översänds 

till Lokala Brottsförebyggande rådet i Ronneby.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 antar svaret som sitt eget och att skrivelsen översänds till 

Lokala Brottsförebyggande rådet i Ronneby. 

________________ 

Exp: Akten, Lokala Brottsförebyggande rådet i Ronneby Bibbi Rönnlund 
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§ 27 Dnr 2022-000024 705 

Vaccinationspass vid nyanställning- personalkategorier 
Socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Personalutskottet beslutar 2022-01-11 att införa vaccinationsbevis för Covid 

vid nyanställningar av personal, som arbetar nära patienter och 

omsorgstagare inom Vård- och omsorgsförvaltning samt för verksamheter 

inom LSS. Berörda nämnder har i uppdrag att i detalj specificera vilka 

personalkategorier som berörs av detta beslut. 

De personalgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen samt 

Socialförvaltningens Funktionsstöd är de som arbetar omvårdnadsnära. 

Omvårdnadsnära arbete innebär personlig kontakt inom 2 meters avstånd 

under mer en 15 minuter. 

 Undersköterskor 

 Vårdbiträden 

 Vårdare 

 Sjuksköterskor 

 Arbetsterapeuter 

 Fysioterapeuter/ sjukgymnaster 

 Personliga assistenter 

 Stödassistenter 

 Stödpedagoger 

 Boendestödjare 

 Arbetshandledare 

 

Medarbetare inom personlig assistans med PAN-anställning bör undantas 

krav på vaccinationspass, då dessa personer anställs enligt brukarens eget 

önskemål. 

 

Socialförvaltningen och Vård och Omsorgsförvaltningen har samrått i 

frågan. Fackliga organisationer har getts möjlighet att komma med 

synpunkter i den riskbedömning som utarbetats. Riskbedömningen tar upp 

hur vaccinationspass kan komma att påverka såväl medarbetare som 

verksamheten i stort. Risk och konsekvensanalys och synpunkter från 

fackliga organisationer bifogas skrivelsen, se bilaga 1.  
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Covid-19 bedöms i nuläget vara en samhällsfarlig sjukdom och faller under 

Smittskyddslagen. I skrivandes stund är det en stor smittspridning i 

samhället, som inom kort beräknas nå sin kulmen. Kravet på 

vaccinationspass bör vara kopplat till huruvida om Covid-19 klassas som en 

samhällsfarlig sjukdom eller inte samt om Covid-19 lagen (Pandemi-

lagen)förlängs.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att: 

 Vaccinationspass ska krävas vid nyanställning för följande 

yrkesgrupper: undersköterska, vårdare, vårdbiträde, stödpedagog, 

stödassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/ 

sjukgymnast, personlig assistent, arbetshandledare förutsatt att de 

arbetar med omvårdnadsnära arbete inom socialförvaltningens 

funktionsstöd,  

 Beslutet om vaccinationspass ska inte gälla personliga assistenter 

som har PAN-anställning. 

 Socialnämnden föreslår personalutskottet (PU) att vaccinationspass 

enbart ska gälla under förutsättning att Covid-19 klassas som en 

samhällsfarlig sjukdom och följa nationella beslut som fattas i frågan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (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 beslutar att: 

 Vaccinationspass ska krävas vid nyanställning för följande 

yrkesgrupper: undersköterska, vårdare, vårdbiträde, stödpedagog, 

stödassistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/ 

sjukgymnast, personlig assistent, arbetshandledare förutsatt att de 

arbetar med omvårdnadsnära arbete inom socialförvaltningens 

funktionsstöd,  
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 Beslutet om vaccinationspass ska inte gälla personliga assistenter 

som har PAN-anställning. 

 Socialnämnden föreslår personalutskottet (PU) att vaccinationspass 

enbart ska gälla under förutsättning att Covid-19 klassas som en 

samhällsfarlig sjukdom och följa nationella beslut som fattas i frågan.      

________________ 

Bilaga 10: Vaccinationspass vid nyanställning 

 

Exp: Akten, Personalutskottet 
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§ 28 Dnr 2022-000027 700 

Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker 
samt tillsyn av detaljhandel med folköl för år 2022 

Ärendet föredras av Amelie Hultman, alkohol- och tobakshandläggare. 

 

Sammanfattning  

Kommunen har enligt 9 kap 2 § Alkohollagen tillsammans med 

Polismyndigheten tillsynsansvar över efterlevnaden av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker. Det innebär att kommunen och 

Polismyndigheten utövar den direkta och omedelbara tillsynen när det gäller 

servering av alkoholdrycker enligt Alkohollagen. Kommunen har även, 

utifrån tredje stycket 9 kap 2 § Alkohollagen, en lagstadgad skyldighet att 

upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplaner kan vara årliga eller fleråriga. I 

Ronneby kommun upprättas en tillsynsplan årligen. Utifrån 9 kap 2 § 

Alkohollagen har kommunen också en lagstadgad skyldighet att till 

Länsstyrelsen inkomma med den upprättade tillsynsplanen för tillsyn av 

servering av alkoholdrycker samt tillsyn av detaljhandeln med folköl. Den 

bilagda handlingen innehåller inledningsvis en sammanställning av det 

föregående årets alkoholhandläggning samt även tillsynen över 

serveringstillstånd och folkölsförsäljningsställen. I den delen redogörs även 

för det föregående årets tobakshandläggning. Försäljning av tobaksvaror är 

tillståndspliktigt sedan 1 juli 2019 enligt Lag (2018:2 088) om tobak och 

liknande produkter. Den tidigare lagstiftningen låg under miljö-och 

byggnadsnämnden tidigare, men i samband med att försäljning av 

tobaksvaror blev tillståndspliktigt bestämdes det att ansvaret för 

tobakshandläggningen skulle flyttas till Socialnämnden. Det har dock inte 

tillsats någon ny tjänst utan tobakshandläggningen lades på 

alkoholhandläggartjänsten, vilket inneburit mer arbete utan fler resurser. 

Själva tillsynen över tobaksförsäljning, samt även rökfria miljöer, 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ligger kvar under miljö-och 

byggnadsnämnden, därför redovisas dessa uppgifter inte i denna handling. 

Efter sammanställningen i den bilagda handlingen följer ett förslag på 

tillsynsplan för serveringsställena i Ronneby kommun 2022 samt tillsynsplan 

för detaljhandel av folköl 2022. Tillsynsplanen är, som brukligt, preliminär 

och kan troligtvis komma att ändras, eftersom serveringsställen kan 

tillkomma och/eller falla bort under året samt att andra omständigheter kan 

uppstå som påverkar tillsynsplanen, ex. att något serveringsställe kräver 

extra tillsyn etc.       
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Förslag till beslut 

Socialnämnden i Ronneby kommun föreslås anta förslaget gällande 

tillsynsplanen för 2022 och översänder den till Länsstyrelsen i Blekinge Län.      

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 i Ronneby kommun antar förslaget gällande tillsynsplanen 

för 2022 och översänder den till Länsstyrelsen i Blekinge Län. 

________________ 

Bilaga 11: Tillsynsplan 2022- förslag till nämnden 

 

Exp: Akten, Länsstyrelsen Blekinge Län 
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§ 29 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, januari månad 

2022, redovisas för nämnden.      

Yrkanden 

Ordförande 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten jan 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam jan 2022  

Exp: Akten 
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§ 30 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, januari månad 2022, redovisas 

tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

Yrkanden 

Ordförande 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn jan 2022 

Aktualisering och insats barn jan 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 31 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, januari 

månad 2022, redovisas för nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Ylva Särnmark (M) 

Yrkanden 

Ordförande 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning jan 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 32 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar:   

 Två Lex Sarah utredningar på gång inom LSS, funktionsstöd. 

 Kommunrevisorerna har utsett område som ska granskas; kvalitet, 

styrning och uppföljning inom daglig verksamhet. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 33 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

1. Beslut-2021000627-KS-§ 21 Vård- och omsorgscollege 

2. Beslut-2021000303-KS-§ 20 Ej verkställda beslut Q3 

3. Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut, IVO- 

Inspektionen för vård och omsorg      

 

Yrkanden 

Ordförande 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 34 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 redovisas 

skriftligt.      

Yrkanden 

Ordförande 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 godkänner redovisningen och att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 35 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Beslut 

Inga övriga frågor uppkom under sammanträdet. 

________________ 

Exp: Akten 

 


