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§ 82 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  
Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 
dagens protokoll, onsdagen den 5 juni kl. 07:30.      

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 83 Dnr 2019-000084 002 

Förändring av socialnämndens delegationsordning 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Från 1 juli 2019 införs ny lagstiftning gällande försäljning av tobak och 
liknade varor. Då handläggning och beslut av ansökningar för försäljning av 
tobak kommer att verkställas av alkoholhandläggare föreslås nedanstående 
tillägg i Socialnämndens delegationsordning. 

Delegation till tjänsteman, att fatta beslut, avser endast beslut som är 
gynnande för sökanden. Beslut av negativ karaktär hänskjuts till 
Socialnämndens arbetsutskott. Detta gäller även för ärenden av principiell 
karaktär. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 Beslut om beviljande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror via 
detaljhandel. 

5 kap. 3§ Arbetsledning Gäller tillfälligt och stadig-
varande tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror och liknande 
produkter via detaljhandel. 

 Beslut om beviljande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror via 
partihandel. 

5 kap. 3§ Arbetsledning Gäller tillfälligt och stadig-
varande tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror och liknande 
produkter via partihandel. 

 Beslut med anledning av 
ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen. 

5 kap. 9§ Handläggare 
 

Ansökan ska behandlas med 
förtur 
 

 Beslut om att inleda och 
avskriva tillsynsutredning. 
 

7 kap. 3§ 
och 4 § 

Handläggare  

 Beslut om att överlämna 
överklagat beslut till 
allmän 
förvaltningsdomstol. 

9 kap. 1§ Delegaten i 
ursprungsärendet. 
 

 

 Beslut om återkallelse av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. 
 

7 kap. 
10§ 

Utskott  

 Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning 

7 kap. 
11§ 

Utskott  
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag till delegation.       

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamot Malin 
Månsson (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 anta följande tillägg till delegationsordningen: 

 Beslut om beviljande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror via 
detaljhandel. 

5 kap. 3§ Arbetsledning Gäller tillfälligt och stadig-
varande tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror och liknande 
produkter via detaljhandel. 

 Beslut om beviljande av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror via 
partihandel. 

5 kap. 3§ Arbetsledning Gäller tillfälligt och stadig-
varande tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror och liknande 
produkter via partihandel. 

 Beslut med anledning av 
ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen. 

5 kap. 9§ Handläggare 
 

Ansökan ska behandlas med 
förtur 
 

 Beslut om att inleda och 
avskriva tillsynsutredning. 
 

7 kap. 3§ 
och 4 § 

Handläggare  

 Beslut om att överlämna 
överklagat beslut till 
allmän 
förvaltningsdomstol. 

9 kap. 1§ Delegaten i 
ursprungsärendet. 
 

 

 Beslut om återkallelse av 
tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror. 
 

7 kap. 
10§ 

Utskott  

 Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning 

7 kap. 
11§ 

Utskott  

 

________________ 
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Exp: 

Akten 

Peter Börjesson, enhetschef 

Tomas Hall, alkoholhandläggare 

Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare  
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§ 84 Dnr 2019-000122 002 

Socialnämndens godkännande av att 
socialförvaltningen hanterar tobakstillstånd 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Den nya tobakslagen, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 
träder i kraft 2019-07-01. 
 
Det är en helt ny lagstiftning som innebär att den som säljer tobaksvaror 
måste ha tillstånd till detta. Det gäller såväl den som säljer tobak till 
konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av 
tobak (partihandel). 
 
Tillstånd söks hos kommunen och handläggs av kommunens 
alkoholhandläggare. 
 
I avvaktan på beslut om nytt reglemente godkänner socialnämnden att 
handlägga ärenden gällande ansökningar om tobakstillstånd enligt gällande 
lagstiftning.      

Förslag till beslut 
Att socialnämnden i avvaktan på nytt reglemente hanterar och handlägger 
ansökningar om tobakstillstånd enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.      

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

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.     
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Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
Att socialnämnden i avvaktan på nytt reglemente hanterar och handlägger 
ansökningar om tobakstillstånd enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.  
________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Enhetschef Peter Börjesson 

Alkoholhandläggare Tomas Hall 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede 

Akten 
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§ 85 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och redovisar 
verksamhetsuppföljningen gällande barn- och familj, utredningsenheten barn 
och ensamkommande barn.  

Inflödet av ärenden har samma höga nivå som föregående år. Glädjande är 
dock att socialförvaltningen har arbetat ner antalet utredningar som har 
överskridit fyramånadersgränsen. För närvarande är det endast två 
utredningar som har passerat fyra månader. 

Vad gäller placeringarna så är det färre placeringar på HVB-hem 
innevarande år än förra året. Familjehem och nätverkshem har ökat i 
motsvarande grad. Det är ett medvetet val för att minska kostnaderna och 
samtidigt öka kvaliteten. 

Kostnaderna för EKB sjunker stadigt. De placeringar som finns kvar är 
endast stödboende.  

Ordföranden informerar om föregående AU. Enligt protokollsutdrag från 
socialnämndens arbetsutskott 2019-05-14 § 120 så har socialförvaltningen 
fått i uppgift att se över vilken statistik som, på ett acceptabelt sätt, går att få 
från systemet och ta fram ett förslag. Önskemål finns på att kunna få statistik 
som är mer baserad på ålderskategorier, vad anmälningar handlar om, 
beräknad längd på placeringar, hur stor andel av barnen som lever i 
barnfattigdom, andel nyanlända, hur många som har insats i form av 
öppenvård etc. Syftet är att försöka få en bättre bild av nuläget och hur 
socialnämnden skulle kunna jobba förebyggande för att på sikt få en budget i 
balans. 

Ett extra AU har även genomförts 2019-04-26 där det fokuserades på 
placeringskostnader kontra budget. Samtliga placeringar och 
placeringskostnader gicks då igenom ner på individnivå.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta 
Lagerlund (M) och Nicolas Westrup (SD). 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(35) 
2019-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 
redovisningen av verksamhetsuppföljningen för barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn och noterar denna till 
protokollet.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
verksamhetsuppföljningen för barn och familj, utredningsenheten barn och 
ensamkommande barn och noterar redovisningen till protokollet. 
________________ 

Exp: 

Akten 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Enhetschef Åsa Siebert  
Enhetschef Else-Mari Emilsson  
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§ 86  

Individärende/sekretess 
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§ 87   

Individärende/sekretess 
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§ 88  

Individärende/sekretess 
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§ 89  

Individärende/sekretess 
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§ 90   

Individärende/sekretess 
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§ 91 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
föredrar ärendet. Verksamhetsuppföljningen gås igenom post för post.  

En digitaliseringsstrateg börjar på IT-enheten i juni och det första uppdraget 
för denne är troligtvis att börja med automatiseringen av ekonomiskt bistånd. 
Det är ett omfattande arbete som måste göras innan en automatisering kan 
fungera. 

Ordföranden informerar om föregående AU. Enligt protokollsutdrag från 
socialnämndens arbetsutskott 2019-05-14 § 120 så har socialförvaltningen 
fått i uppgift att titta över vilken typ av statistik som kan sammanställas i 
systemet i stil med Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser”. Detta är ett annat 
sätt att redovisa verksamheten som säger mer om vilka kategorier, åldrar, 
antal hushåll etc. som får försörjningsstöd. Tanken är att den individstatistik, 
som förvaltningen idag lämnar till Socialstyrelsen, skulle kunna redovisas 
även för socialnämnden.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta 
Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD), Casper Andersson (SD), Lena Mahrle 
(L), Malin Månsson (S) och ersättarna Åsa Evaldsson (M), Pia Zickbauer 
Svabre (S) och Christian Ivarsson (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden godkänner 
redovisningen av verksamhetsuppföljningen för försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd och noterar denna till protokollet.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.        
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
verksamhetsuppföljningen för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och 
noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef Göran Fridh 

Enhetschef Ywonne Ödman 

Akten 
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§ 92 Dnr 2019-000115 704 

Tertialuppföljning 1, 2019 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar 
ärendet och går i detalj igenom verksamhet för verksamhet med möjlighet 
för nämndens ledamöter och ersättare att ställa frågor efter varje 
verksamhetsområde. 
 
Socialnämndens prognos i jämförelse med budget visar ett underskott med 
25 081 tkr. 
 
Individ-och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med 24 000 
tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande avseende olika 
former av vårdkostnader samt utbetalt ekonomiskt bistånd. 
 
Funktionsstöd visar ett prognosticerat underskott med 1 471 tkr. Trots högre 
kostnader för Köp verksamhet än budgeterat är prognosen positiv. Högre 
intäkter samt lägre personalkostnader är en del av detta 
 
Socialnämndens budgetram för 2019 är 268 573 tkr. För 2018 var den 
tilldelade ramen 268 189 tkr. Bokslut 2018 gav ett underskott med 
ca 11 000 tkr. Förvaltningen tillsammans med samtliga budgetansvariga och 
ekonom har gjort en prognos för 2019.        

Bedömning 
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd 
verksamhet. Nämndens möjligheter att påverka kostnader för ekonomiskt 
bistånd samt vårdkostnader är till stora delar omöjliga.  
 
Försörjningsenhetens förändrade arbetssätt genom projekt e-ansökan i 
samverkan med flera aktörer är en del av vidtagen åtgärd.  
 
Avseende vårdkostnader för barn och vuxna fortsätta med insatser på 
hemmaplan i första hand.  
Efter behov och bedömningar i första hand placera i familjehem, att om 
möjligt använda konsulentstödda familjehem före placeringar på HVB-hem.  
 
Att fortsätta arbetet med samordning av schemaläggning inom funktionsstöd 
för att minimera behovet av vikarier samt förebygga sjukfrånvaron.      
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta godkänna rapporteringen av tertial 1 
samt godkänna de av förvaltningen vidtagna åtgärder.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Nicolas 
Westrup (SD), Anna-Karin Wallgren (S), Birgitta Lagerlund (M), Malin 
Månsson (S), Lena Mahrle (L) och tjänstgörande ersättare Jennie Risberg 
(M) samt ersättarna Magnus Björk (S), Åsa Evaldsson (M) och Pia 
Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 
tilläggsyrkande: 
Att socialnämnden beslutar att kommunförbundet Cura Individutveckling 
alltid är första valet vid köp av verksamhet när behovet inte kan tillgodoses i 
egen regi.   

Ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M) och Malin 
Månsson (S) tillstyrker yrkandet.  

Yrkande 2 
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden noterar till protokollet 
att socialnämnden har en pågående översyn gällande alla placeringar på 
individnivå i arbetsutskottet samt att socialnämnden har en pågående process 
angående jourverksamhet, vilket skulle frigöra tid för de som har jour i 
förvaltningen.  

Yrkande 3 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar till 
protokollet att socialnämnden nogsamt följer upp kostnaderna för det 
ekonomiska biståndet och att en utveckling av denna 
verksamhetsuppföljning pågår. 

Yrkande 4  
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar till 
protokollet att socialnämnden noga följer och är medvetna om de olika 
verksamheternas kostnader och vart dessa kostnader går. Socialnämnden 
arbetar aktivt med att försöka kostnadseffektivisera verksamheten.     
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Propositionsordning 

Proposition 1 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 1 och 
nämnden bifaller detsamma. 

Proposition 2 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 2 och 
nämnden bifaller detsamma.   

Proposition 3 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 3 och 
nämnden bifaller detsamma.   

Proposition 4 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 4 och 
nämnden bifaller detsamma.     

 

Underlag 
Resultaträkning av uppföljning tertial 1. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar: 
 
att godkänna rapporteringen av tertial 1 samt godkänna, de av förvaltningen 
vidtagna, åtgärderna. 
 
att kommunförbundet Cura Individutveckling alltid ska vara första valet vid 
köp av verksamhet när behovet inte kan tillgodoses i egen regi.   
 
att notera till protokollet att socialnämnden har en pågående översyn 
gällande alla placeringar på individnivå i arbetsutskottet samt att 
socialnämnden har en pågående process angående jourverksamhet, vilket 
skulle frigöra tid för de som har jour i förvaltningen.  
 
att notera till protokollet att socialnämnden nogsamt följer upp kostnaderna 
för det ekonomiska biståndet och att en utveckling av denna 
verksamhetsuppföljning pågår. 
 
att notera till protokollet att socialnämnden noga följer och är medveten om 
de olika verksamheternas kostnader och vart dessa kostnader går. 
Socialnämnden arbetar aktivt med att försöka kostnadseffektivisera 
verksamheten. 
 ________________ 

Exp: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Ekonom Anna Lindén 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Akten   
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§ 93 Dnr 2019-000109 041 

Budget 2020 – 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich går igenom budgeten och nämndens 
ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor och kommentera. 
Ekonom Anna Lindén finns på plats för att svara på frågor. 
Socialförvaltningen redovisar att man punkt för punkt har genomlyst 
ekonomin för att se var man skulle kunna spara in. 
 
I de övergripande ekonomistyrningsprinciperna (antagna av KF) står det 
bl.a. ”Att vid risk för negativ ekonomisk avvikelse ska nämnden i första 
hand ompröva hur den egna verksamheten är utformad eller om nämndens 
mål kan behöva modifieras för att få en ekonomi i balans”. 
 
Förvaltningen har genomlyst hela verksamheten intill lägsta nivå. Till 
budgethandlingarna bifogas dispositioner och äskanden.  
I dispositionerna framgår tydligt vilka åtgärder som är möjliga att vidta. De 
ger en besparing på ca 9 000 tkr år 2020. Därefter minskar beloppet.     

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det behöver tillföras ca 30 000 tkr år 2020 
för att hålla budget i balans. Därefter ökar beloppet. 
 
Socialnämndens ansvarsområde påverkas ständigt av de förändringar som 
sker i samhället. Konjunkturläge och förändringar i andra regelsystem är 
inget som styrs eller kan påverkas av socialnämnden. 
 
Förvaltningens ansvar är att alltid överväga alternativ som påverkar 
kvaliteten och kostnadsutvecklingen.      

Förslag till beslut 
Att socialnämnden godkänner förslag till budget 2020-2021 plan 2022/23 
samt äskande av medel, nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Lena 
Mahrle (L), Malin Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup 
(SD) och ersättarna Martin Moberg (S) och Åsa Evaldsson (M). 
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Yrkanden 

Yrkande 1 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
socialförvaltningen med syfte att vidare utreda vilken typ av socialtjänst vi 
ska bedriva inom den ram vi har.  
Ordföranden kommer också att sammankalla arbetsutskottet tillsammans 
med förvaltningschef, verksamhetschefer och ekonom för att fördjupa 
arbetet med att processa budgeten.  

Ledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Kerstin Haraldsson (C) och Birgitta 
Lagerlund (M) tillstyrker yrkandet. 

Yrkande 2 
Ledamot Birgitta Lagerlund (M) gör följande tilläggsyrkande: 
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att titta vidare på vilka ej 
lagstadgade verksamheter man skulle kunna dra in på, förslagsvis 
öppenvården och kontaktpersoner. Socialförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på en sådan indragning av verksamhet med 
beräkning på kostnadseffektivisering samt konsekvensanalys.      

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 1 och 
nämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 2 och 
nämnden bifaller detsamma.        

Underlag  
Bilaga 1 - Budget 2020-2021 förslag.  
Bilaga 2 - Äskande avlösarservice. 
Bilaga 3 - Äskande personlig assistans. 
Bilaga 4 - Äskande avseende placering missbruk. 
Bilaga 5 - Äskande placering övriga vuxna. 
Bilaga 6 - Äskande institutionsvård barn. 
Bilaga 7 - Äskande avseende barnavård familjehem. 
Bilaga 8 - Äskande 4 tjänster barnavård. 
Bilaga 9 - Äskande ekonomiskt bistånd. 
Bilaga 10 - Äskande 1 tjänst ekonomiskt bistånd. 
Bilaga 11 - Äskande avseende ny extern gruppbostad. 
Bilaga 12 - Besparing på vikarier vid utbildning inom 
Funktionsstöd. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till socialförvaltningen 
med syfte att vidare utreda vilken typ av socialtjänst vi ska bedriva inom den 
ram vi har.  
Ordföranden kommer också att sammankalla arbetsutskottet tillsammans 
med förvaltningschef, verksamhetschefer och ekonom för att fördjupa 
arbetet med att processa budgeten.  

Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att titta vidare 
på vilka ej lagstadgade verksamheter man skulle kunna dra in på, förslagsvis 
öppenvården och kontaktpersoner. Socialförvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på sådan indragning av verksamhet med beräkning 
på kostnadseffektivisering samt konsekvensanalys. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

Akten 
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§ 94 Dnr 2019-000114 700 

Uppföljning april 2019 – Socialnämndens mål 

Sammanfattning  
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet.  
I rapporten målstyrning med utfall (socialnämnden) för perioden 2019, 
beskrivs resultatet av socialnämndens mål.      

Bedömning 
5 av totalt 10 indikatorer (inklusive kommunfullmäktiges indikatorer) följs 
upp i april. Av de 5 indikatorerna är det 2 indikatorer som inte har uppnåtts. 
För att även dessa indikatorer ska uppfyllas finns åtgärder planerade under 
2019.      

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapport för 
socialnämndens mål april 2019, samt översända densamma till 
kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin 
Månsson (S), Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Åsa 
Evaldsson (M). 

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

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Underlag 
Rapport ”Målstyrning med utfall (socialnämnden) för perioden 2019”. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för 
socialnämndens mål april 2019, samt att översända densamma till 
kommunstyrelsen. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen, kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede, akten   
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§ 95 Dnr 2018-000155 700 

Uppföljning av internkontroll april 2019 

Sammanfattning  
Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede och MAS Katarina Losell föredrar 
ärendet. 

I samband med detta ärende presenterar Katarina Losell (MAS) en 
mätning/uppföljning avseende basal hygien. Hygienombud på varje enhet 
har kontrollerat sina kollegor. Katarinas uppfattning är att det har blivit 
avsevärt bättre med den basala hygienen.  

Från tjänsteskrivelsen: 
I rapporten tas tio riskområden upp med kontrollmoment och analys. 
Det elfte ska först kontrolleras i oktober.  
 
Resultat 
Riskområden har granskats utifrån beskrivna kontrollmoment. 
Tre kontrollmoment visar på avvikelse: 
- Att larm används enligt rutinen. 
- Att socialsekreterare har träffat det placerade barnet minst 4 ggr under ett 
år. 
- Att rutinen för basal hygien efterföljs. 
 
Två kontrollmoment visade sig vara svåra att bedöma: 
- Antal dagar med korttidsfrånvaro. 
- Antal vakanser. 
För de flesta riskområdena, framförallt de med kontrollmoment som visar på 
avvikelse finns åtgärdsplaner som verktyg för att vid årets slut ha minskat 
riskerna.     

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
- att godkänna ovanstående uppföljning av internkontrollplanen 2019.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Lena 
Mahrle (L), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Anna-Karin 
Wallgren (S) och ersättare Pia Zickbauer Svabre (S). 
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Yrkanden 
Ledamot Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 
tillägg:  
Socialnämnden poängterar att nämnden ser allvarligt på att larmet inte 
används i tillräcklig utsträckning och påtalar vikten av att larmet används 
enligt riktlinjerna framöver.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Underlag 
Rapport uppföljning av internkontrollmoment 2019. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
2019. 

Socialnämnden poängterar att nämnden ser allvarligt på att larmet inte 
används i tillräcklig utsträckning och påtalar vikten av att larmet används 
enligt riktlinjerna framöver. 

________________ 

Exp: 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede  

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens chefer 

Akten 
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§ 96 Dnr 2019-000108 752 

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  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Det finns inga 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 för perioden 2019-01-01-
2019-04-30.       

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att rapporteringen noteras till 
protokollet samt att rapporteringen översänds till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera rapporteringen till dagens protokoll och 
att översända densamma till kommunstyrelsen och därefter 
kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
KS/Kommunfullmäktige 
De förtroendevalda revisorerna 
Inspektionen för Vård och Omsorg  
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§ 97 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

 Det finns för närvarande inga nya ärenden från IVO eller liknande. 

 Verksamheten Funktionsstöd har haft en halvdag per arbetstagare 
(uppdelat på fyra tillfällen) där man har samlats och talat om den 
”röda tråden”. Den ”röda tråden” går ut på att arbetstagaren ska veta 
hur verksamheten fungerar. Från fullmäktiges mål och visioner - till 
strategiska mål - indikatorer - aktiviteter i verksamheten som de olika 
personalgrupperna gör för att uppnå fullmäktiges mål.  
På halvdagen presenteras ett antal goda exempel från verksamheten.    
Det är tredje året som verksamhetschef Jörgen Nilsson genomför 
”röda tråden” med hjälp av enhetschefer och övriga medarbetare. 

 Avseende bemanningen på IFO finns det fortfarande vakanta tjänster, 
men det är många kvalificerade sökande så det är ett gynnsamt läge 
att få kompetent och erfaren personal till verksamheten.  

 Budgeten är bekymmersam. Förvaltningen med samtliga chefer gör 
allt de kan för att försöka få ner kostnader och funderar på hur man 
kan göra annorlunda för att minska utgifterna.    

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras 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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§ 98 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

Sammanfattning  
Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 
under mötet.  

Det senaste inbokade mötet avseende Familjerätten blev inställt på grund av 
för få ärenden.  

Ordförande Therese Åberg (M) och ledamot Malin Månsson (S) har varit på 
sammanträde med både Cura och Finsam. Protokollen från dessa möten är 
inte justerade än och kommer att delges i pärmen för Cura Individutveckling, 
Familjerätten och Finsam när de är justerade och publicerade. 

Protokoll i pärmen: 

1. Protokoll från Finsam, styrelsemöte samordningsförbundet i 
Blekinge 2019-01-31. 

2. Protokoll från Finsam, styrelsemöte samordningsförbundet i 
Blekinge 2019-02-21.     

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Malin 
Månsson (S) och Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till dagens 
protokoll.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 99 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  
Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.      

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Birgitta 
Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Pia Zickbauer Svabre 
(S). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 
noteras till dagens protokoll.      

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att de redovisade delegationsärendena noteras till 
dagens protokoll.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 100 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärenden mm 

Sammanfattning  
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.  

1. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens extra AU 2019-04-26.   

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-25 § 155. 

3. Sammanträdesprotokoll från kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 2019-04-10. 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-25 § 133.  

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-07 § 159. 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-07 § 161. 

7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-07 § 160. 

8. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens AU 2019-05-14.     

9. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens extra AU 2019-05-27.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) samt ledamöterna Nicolas 
Westrup (SD) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att de redovisade delgivningsärendena 
m.m. noteras till dagens protokoll.       

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkandet och nämnden 
bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att de redovisade delgivningsärendena m.m. noteras 
till dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten    
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§ 101 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

Inga övriga frågor/ärenden. 


