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§ 3 Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare och tid för justering - 2020 

 

Beslut 

Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) 

justera dagens protokoll. Justering äger rum i Eringsbodasalen, 

kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-02-05, klockan 15:00. 
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§ 4 Dnr 2019-000247 701 

Cura Individutveckling - Social jour 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Cura har utrett frågan om socialjour i Blekinge och lämnat utredningen till 

medlemskommunerna för ställningstagande senast 31/1 2020.  

Sedan slutat på 2014 har Ronneby kommun haft en gemensam 

beredskapsorganisation med Sölvesborg och Karlshamns kommuner.  

Karlskrona kommun ingår i Sydostjouren som bedriver, sedan slutet på 

2015, jour och beredskap för kommuner i Sydöstra Sverige.  

Olofström har valt att hantera sin jour på egen hand. 

Cura har tagit fram ett förslag på gemensam socialjour för Blekinges 

kommuner, bemannad med fyra personer.  

Cura gör bedömningen att det är nödvändigt att Karlskrona kommun ingår i 

jourverksamheten för att den ska vara ekonomiskt försvarbar och för att 

personalen ska vara tillräckligt sysselsatt. 

Ronnebys kostnad för nuvarande beredskap är ca 6-700 tkr per år. Kostnaden 

för Ronneby att delta Sydostjouren uppgår till ca 900 tkr. Curas förslag 

kostar med deltagande av alla Blekingekommuner ca 750 tkr för Ronnebys 

del 

Beredskapen i dess nuvarande form är på sikt är ohållbar. En jour i Curas 

regi bedöms som mest fördelaktig. Jouren får en lokal förankring, 

inställelsetiderna blir kortare och möjligheten till lokala 

kommunanpassningar blir större. Ekonomiskt är alternativen i stort sett 

likvärdiga förutsatt att Karlskrona kommun deltar. Att inrätta en social jour 

skulle innebära en mindre kostnadsökning på ca 50-200 tkr per år.  

Bedömning 

Beredskapen i dess nuvarande form är på sikt är ohållbar. 

Arbetsbelastningen på personalen blir för stor och ledningsansvaret är för 

splittrat. En övergång till jour med särskilt anställd personal bedöms som 

nödvändig, 

En jour i Curas regi bedöms som mest fördelaktig. Jouren får en lokal 

förankring, inställelsetiderna blir kortare och möjligheten till lokala kommun 

anpassningar blir större.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(33) 
2020-01-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sydostjouren är ett möjligt alternativ men innebär längre inställelsetider och 

mindre möjlighet till lokal anpassning.  

En jour i Curas regi förutsätter att framförallt Karlskrona kommun väljer att 

samverka med övriga kommuner.  

Ekonomiskt är alternativen i stort sett likvärdiga förutsatt att Karlskrona 

kommun deltar. Att inrätta en social jour skulle innebära en mindre 

kostnadsökning på ca 100-200 tkr per år. I gengäld skulle minst 20 dagar 

med betald ledighet från ordinarie verksamhet pga. veckovila försvinna. 

Kostnaden för den betalda ledigheten beräknas till ca 45 000 tkr. Dessutom 

skulle kvalitén och stabiliteten på verksamheten höjas avsevärt och 

arbetsmiljöproblemen för beredskapspersonalen och ordinarie verksamhet 

skulle minska betydligt.   

Förslag till beslut 

 Socialnämnden föreslås besluta 

att Socialnämnden i Ronneby ställer sig positiv till att socialjouren 

organiseras och drivs i kommunalförbundet Cura Individs regi, under 

förutsättning att minst Sölvesborgs, Karlshamns och Karlskronas kommuner 

förbinder sig genom avtal om minst 3 år.  

Bakgrund                                                                                                                         
Socialnämnden avslog 190423 ett tjänstemannaförslag om att sluta avtal med 

Sydostjouren om Social jour och gav förvaltningen i uppdrag att undersöka 

om Cura kunde vara behjälplig med beredskap. Cura har utrett frågan och 

lämnat utredningen till medlemskommunerna för ställningstagande senast 

31/1 2020 

Nuvarande beredskap                                                                                                               

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 fyra 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 Ronnebys del för 2018 till 712 tkr, 

preliminärt 400 tkr för 2019 Kostnaden består av ersättning till personalen, 

kostnader för utbildning, resor, bilhyra mm.  
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Sydostjour 

Sydostjouren bedriver sedan slutet på 2015 jour och beredskap för 

kommuner i Sydöstra Sverige. För närvarande ingår åtta 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 

fram till kl. 23.30 sön-tors och från kl.14.00 – 01.00 fre-lör, övrig tid är 

beredskap. För närvarande är jouren bemannad med sex heltidstjänster och 

0,5 chef. Vid en eventuell utökning av antalet kommuner behöver 

personalbemanningen utökas så att jouren kan bemannas med fyra personer 

åt gången. Jouren har en inställelsetid på max 75 minuter.  

Kostnaden baseras på antalet invånare och är f.n. 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.  

Curas förslag 

Cura har tagit fram ett förslag till social jour, se bilaga. Förslaget innebär en 

gemensam Socialjour för Blekinges kommuner, bemannad med fyra 

personer. Cura gör bedömningen att det är nödvändigt att Karlskrona 

kommun ingår i jourverksamheten för att den ska vara ekonomiskt 

försvarbar och för att personalen ska vara tillräckligt sysselsatt. 

Kostnaden för Social jour enligt Curas modell blir för Ronnebys del 

Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg deltar i verksamheten  

ca 1 650 tkr 

Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona deltar 

ca 800 tkr 

Samtliga Blekinges kommuner deltar 

ca 760 tkr 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Birgitta Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD), Malin 

Månsson (S), Lena Mahrle (L) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Birgitta Lagerlund (M), Malin Månsson (S) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall 

till tjänsteförslaget,     
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden i Ronneby ställer sig positiv till att socialjouren organiseras 

och drivs i kommunalförbundet Cura Individs regi, under förutsättning att 

minst Sölvesborgs, Karlshamns och Karlskronas kommuner förbinder sig 

genom avtal om minst 3 år. 

________________ 

Exp: Akten, Cura Individ, Socialnämnden Karlskrona, Socialnämnden 

Sölvesborg, Socialnämnden Karlshamn, Socialnämnden Olofström  
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§ 5 Dnr 2019-000185 001 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 Vid Socialnämndens sammanträde 26/11 återremitterades ärendet 

”Förändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd”. Socialnämnden beslutade 

att återemittera förslaget till förändring och att ett antal yrkande på 

förändringar av riktlinjerna skulle tas med i det nya förslaget.  

I det bifogade förslaget till förändring av ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” 

har förslagen från socialnämnden 26/11 bibehållits och de yrkande gällande 

förändringar har arbetats in i befintligt dokumentet för riktlinjer. (Bilaga 1) 

De yrkande som framställdes den 26/11 rör flera olika delar av riktlinjerna 

varför de nya texterna i vissa fall fogats in på flera ställen i dokumentet för 

att kunna behålla grundstrukturen på dokumentet. Nedan kommenteras de 

nya förslagen till förändringar utifrån yrkandena den 26/11. 

Komplettering av punkt 2.1.1 

Första stycket inarbetas i pkt 1.1 under självförsörjning och i pkt 2.1.1. 

Kompetenshöjande aktivitet är inte avsett för att finansiera studier inom 

reguljära skolväsendet t ex gymnasie-utbildning med försörjningsstöd (prop 

1996/97 s 171).  Studier ska normalt finansieras av studiemedel.  

Andra stycket finns i pkt 2.1.1 och under krav på arbetssökande under pkt 

2.1 

Tredje stycket läggs i ny punkt 2.10. Enligt rättspraxis inte möjligt att avslå 

bistånd pga. kortare utlandsvistelse för personer som inte står till 

arbetsmarknadens förfogande t.ex. pensionärer eller föräldralediga. 

(kammarrätten 2017-5811, 2005-3943, 2003-1416) 

Fjärde stycket läggs in under pkt 2.7. 

Punkt 5.14 

Enligt rättspraxis så har personer över 13 år som är i behov av 

identitetshandlingar (Kammarrätten 2018-94, Kammarrätten 2014-106). 

Riktlinjen ger möjlighet att bevilja billigast möjliga kostnad för godkända 

identitetshandlingar.   

Punkt 7.1 

Inget behov av förändring enligt pkt 7.2.1 betraktas alla kontanta medel och 

bankmedel som kan disponeras av den enskilde som en tillgång.  
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Ny riktlinje studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar 

Ny punkt 7.3.5 läggs till. För ungdomar över 18 år kompenseras inte 

inkomstbortfallet. För personer under 18 år görs inte avdrag för ev 

skolfrånvaro. Barn har inte någon försörjningsskyldighet varken för sig 

själva eller för föräldrar. Gymnasieskolan omfattas inte heller av skolplikt.  .   

Bedömning 

De föreslagna ändringarna av Socialnämndens riktlinjer överensstämmer på 

de flesta punkter i sak med yrkandena från SN. De yrkande som avser 

självförsörjning, kompetenshöjande verksamhet och konsekvenser av icke 

deltagande är med samma sakinnehåll inarbetade i förslaget till nya 

riktlinjer. Likaså överensstämmer förslaget till nya riktlinjer med yrkandet 

när det gäller insättningar på bankkonto och planering för föräldralediga.  

När det gäller anvisning till vuxenutbildning begränsas möjligheten till 

utbildning inom vuxenutbildningen som inte är berättigar till studiesociala 

bidrag. Det är inte en uppgift för försörjningsstödet att finansiera utbildning 

inom det reguljära skolväsendet. Personer som studerar inom det reguljära 

skolväsendet ska finansiera sina studier med studiemedel.  

Enligt rättspraxis har personer över 13 år behov av ID-handlingar. Den 

föreslagna riktlinjen ger möjlighet att bevilja bistånd till billigaste möjliga 

godkända ID-handling som i de flest fall är pass.  

Att minska ett hushålls försörjningsstöd med uteblivet studiebidrag för 

gymnasiestuderande ungdom är enligt Förvaltningen endast möjligt om den 

gymnasiestuderande är över 18 år. Personer under 18 år ska försörjas av sina 

föräldrar och har inget eget ansvar för sin försörjning.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag till riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd  

Bilagor 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Lena Mahrle (L), Thomas Svensson (S), Anna-Karin 

Wallgren (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) 

och Pia Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L), Nicolas Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M), Anna 

Carlbrant (-) och Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
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Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägg av följande 

ändringsyrkande; 

- att punkt 5.12 kvarstår då vi anser att detta får effekt på 

Socialförvaltningens arbetsbelastning, barnrättsperspektivet och kan 

medföra ökade kostnader.   

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört 

ändringsyrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden 

avslår ändringsyrkandet. Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avslå ändringsyrkandet röstar ja. De som önskar bifalla 

ändringsyrkandet röstar nej. 

Omröstningsresultat (Röst & röstberättigad) 

JA -  Therese Åberg (M)  

JA -  Anna Carlbrant (-) 

NEJ -  Malin Månsson (S) 

JA -  Birgitta Lagerlund (M) 

JA -  Lena Mahrle (L) 

JA -  Kerstin Haraldsson (C) 

NEJ -  Thomas Svensson (S) 

NEJ -  Anna-Karin Wallgren (S) 

NEJ -  Nils Nilsson (S) 

NEJ -  Mia Persson (MP) 

JA -  Nicolas Westrup (SD) 

JA -  Casper Andersson (SD) 

JA -  Peter Jansson (SD) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 8 ja-röster och 5 nej-

röster, varefter ordförande finner att Socialnämnden avslår ändringsyrkandet. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget genom 

öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta bifogat förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
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Reservation 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nils 

Nilsson (S) och Mia Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag. 

Protokollsanteckning1 

Socialnämnden följer kontinuerligt utveckling och nyttjande av 

automatiserad handläggning med särskild anknytning till riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd. 

________________ 

Exp: Akten, verksamhetschef Göran Fridh, teamledare försörjningsenheten 

Cecilia Carlberg  

 

                                                 
1 Enligt sjätte punkten, del 3.1, i Riktlinjer för sammanträde och protokoll. 

Kommunledningsenheten. (2006). 

https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b85f/1530621085122/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20sammantr%C3%A4de%20och%20protokoll.pdf
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§ 6 Dnr 2020-000014 040 

Besparing Öppenvård vuxna 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har nedan tagit fram förslag på vilket sätt budgeten för 

Öppenvård vuxna ska förändras utifrån Fullmäktiges beslut om minskade 

kostnader för öppenvård vuxna med 

1 500 tkr. Konsekvenserna för verksamheten och arbetsmiljön beskrivs i 

bilagorna A o B. 

Förvaltningen har tagit fram två alternativa förslag. Bägge förslagen innebär 

minskning av ledningsresurs och driftskostnader samt omdisponering av 

medel med sammanlagt 400 tkr. I alternativ 1 minskas öppenvårdspersonalen 

med två tjänster. I alternativ 2 minskas öppenvårdspersonalen med tre 

tjänster och medel avsätts för köp av öppenvård.  

Förvaltningen anser att alternativ 1 är att föredra då det innebär mindre 

påverkan på både verksamhet och arbetsmiljö samt att utbudet och 

tillgängligheten att köpa extern öppenvård är mycket begränsad. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 191128 beslut om budget för 2020/21. 

Budgetbeslutet innebär bland annat att Socialnämnden ska minska 

kostnaderna för öppenvård vuxna med 1 500 tkr. Förvaltningen har nedan 

tagit fram förslag på vilket sätt budgeten för Öppenvård vuxna ska förändras 

utifrån Fullmäktiges beslut.  

I bilaga A beskrivs, vuxenenhetens öppenvårdsverksamhet och vilka 

konsekvenser föreslagna förändringar får för verksamheten.  

I bilaga B beskrivs förändringarnas arbetsmiljökonsekvenser. 

Öppenvårdens nuvarande kostnader 

Den totala kostnaden för missbruksvård är under 2019 budgeterad till 14 600 

tkr. Utav dessa är 5 382 tkr personalkostnader och 486 tkr driftskostnader. 

Resterande medel avser lokalhyra och köp av vård. Personalkostnaden för 

Öppenvårdsdelen av missbruksvården uppgår till  

ca 3 300 tkr.  

Föreslagen förändring 

Alternativ 1: 
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På grund av minskningen av antalet medarbetare minska ledningsresursen 

för verksamhet 540 samt minska driftskostnaden med bland annat en 

leasingbil mindre. Öppenvårdspersonalen minskas från 6 till 4 

behandlingsassistenter. Dessutom omdisponeras medel internt.  

Minskning av ledningsresurs verksamhet 540   -100 tkr 

Omdisponering av medel    - 200 tkr 

Minskad drift verksamhet 540    -100 tkr 

Minskning av personal två behandlingsassistenter -1 100 tkr 

Totalt    - 1 500 tkr  

Alternativ 2:  

På grund av minskningen av antalet medarbetare minskas ledningsresursen 

för verksamhet 540 samt driftskostnaden minskas bland annat genom en 

leasingbil mindre. Öppenvårdspesonalen minskas från 6 till 3 

behandlingsassistenter. En ny budgetpost för inköp av extern Öppenvård 

tillkommer. Dessutom omdisponeras medel internt.  

Minskning av ledningsresurs verksamhet 540   -100 tkr 

Omdisponering av medel    - 200 tkr 

Minskad drift verksamhet 540    -100 tkr 

Minskning av personal tre behandlingsassistenter -1 650 tkr 

Köp av extern öppenvård        550 tkr 

Totalt    - 1 500 tkr   

Bedömning 

Förvaltningen anser att alternativ 1 innebär mindre påverkan på både 

verksamhet och arbetsmiljö. I alternativ 1 finns möjlighet att bibehålla en 

större del av den nuvarande öppenvårdens verksamhet vilket gör 

minskningen av antalet insatser och behandlings-alternativ minder än i 

alternativ 2. Arbetsmiljökonsekvenserna blir mindre i  

alternativ 1 då fler personer arbetar vilket minskar riskerna för en alltför hög 

arbetsbelastning och ensamarbete.  

Svårigheten att köpa extern öppenvård talar även det för alternativ 1. 

Möjligheten att köpa öppenvård är mycket begränsad. I nuläget finns ingen 

aktör som kan tillhandahålla missbruksöppenvård i närområdet.  

Sammantaget anser förvaltningen att alternativ 1 är att föredra.   
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Förslag till beslut 

Att Socialnämnden beslutar att besparingen inom Öppenvård vuxna ska 

genomföras enligt alternativ 1.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD) och 

Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Anna Carlbrant (-) yrkar att Socialnämnden: 

- noterar informationen till protokollet. 

- beslutar att förvaltningen ska genomföra besparingen i öppenvård 

vuxna enligt det som förvaltningen bedömer fungerar bäst för 

verksamheten. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslag från Anna Carlbrant (-). 

Birgitta Lagerlud (M) yrkar bifall till förslag från Anna Carlbrant (-). 

Malin Månsson (S) yrkar att Socialnämnden: 

- äskar 1,5 miljoner kronor från Kommunstyrelsen, då vi ser stora 

risker med en neddragning i öppenvården när det gäller arbetsmiljö, 

förlorad kompetens, försening eller avsaknad av insatser, vilket 

innebär att lagefterlevnaden allvarligt påverkas (AmL, SoL, LVM, 

Barnkonventionen), vilka faller under Socialnämndens ansvar. 

Thomas Svensson (S) yrkar bifall till förslag från Malin Månsson (S).     
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Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller förslag från 

Anna Carlbrant (-). Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla förslag från Anna Carlbrant (-) röstar ja. De som 

önskar bifalla förslag från Malin Månsson (S) röstar nej. 

Omröstningsresultat (Röst & röstberättigad) 

JA -  Therese Åberg (M)  

JA -  Anna Carlbrant (-) 

NEJ -  Malin Månsson (S) 

JA -  Birgitta Lagerlund (M) 

JA -  Lena Mahrle (L) 

JA -  Kerstin Haraldsson (C) 

NEJ -  Thomas Svensson (S) 

NEJ -  Anna-Karin Wallgren (S) 

NEJ -  Nils Nilsson (S) 

NEJ -  Mia Persson (MP) 

JA -  Nicolas Westrup (SD) 

JA -  Casper Andersson (SD) 

JA -  Peter Jansson (SD) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 8 ja-röster och 5 nej-

röster, varefter ordförande finner att Socialnämnden bifaller förslag från 

Anna Carlbrant (-).     

Beslut 

Socialnämnden; 

- noterar informationen till protokollet. 

- beslutar att förvaltningen ska genomföra besparingen i öppenvård 

vuxna enligt det som förvaltningen bedömer fungerar bäst för 

verksamheten. 

Reservation 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nils 

Nilsson (S) och Mia Persson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: Akten, Socialförvaltningen, Förvaltningschef    
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§ 7 Dnr 2020-000011 041 

Bokslut 2019 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

De bokslutskommentarer som ska lämnas är av övergripande karaktär och 

ska bilda underlag till kommunens officiella årsredovisning, 

Kommentarerna till kommunens officiella årsredovisning indelas enligt 

nedan:  

• Verksamhetens uppdrag  

• 2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall  

• Framtidsutsikter  

• Verksamhetsmått  

Texten ska vara godkänd av socialnämnden.  

Förslag till beslut 

 Socialnämnden föreslås besluta godkänna texten ”Bokslutskommentarer” i 

sin helhet samt kommentarerna till resultaträkningen  

Bilagor 

Bokslutskommentarer 

Resultaträkning, bokslut 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund 

(M), Thomas Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD) 

och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

En enig Socialnämnd lämnar genom ordförande nedanstående stycke att 

bifogas som protokollsanteckning; 

Socialnämnden ser att förvaltningens hårda arbete har lett till ett minskat 

underskott jämfört med prognos, och visar en resultatavvikelse på cirka 4 %, 

trots stora volymökningar i verksamheten.  
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar att; 

- godkänna texten ”Bokslutskommentarer” i sin helhet samt 

kommentarerna till resultaträkningen. 

Protokollsanteckning2 

Socialnämnden ser att förvaltningens hårda arbete har lett till ett minskat 

underskott jämfört med prognos, och visar en resultatavvikelse på cirka 4 %, 

trots stora volymökningar i verksamheten. 

________________ 

Exp: Ekonomienheten   

                                                 
2 Enligt sjätte punkten, del 3.1, i Riktlinjer för sammanträde och protokoll. 

Kommunledningsenheten. (2006). 

https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b85f/1530621085122/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20sammantr%C3%A4de%20och%20protokoll.pdf
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§ 8 Dnr 2020-000017 04 

Kompletteringsäskande 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anhålla om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2020 med 

sammanlagt 307 tkr fördelat på verksamhetssystem samt behovslarm 

inom funktionsstöds verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2020 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anhålla om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2020 med 

sammanlagt 307 tkr fördelat på verksamhetssystem samt behovslarm 

inom funktionsstöds verksamhet.   

________________ 

Exp: Akten, Kommunstyrelsen, Johan Sjögren 
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§ 9 Dnr 2019-000114 700 

Måluppföljning för socialnämnden 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Beskrivning av strategiskt målområde- en bra socialtjänst 

Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen. 

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala 

verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.  För att ge 

fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att 

kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge 

den rätt insats.  

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället 

är det viktigt att se till att alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett 

arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 

Uppföljning av strategiskt målområde 

Ett förändrat arbetssätt inom försörjningsenheten påbörjades i februari i 

samband med införande av e-tjänst. Nästa steg är att införa automatiserad 

handläggning av försörjningsstöd. Socialförvaltningen kommer få sin första 

digitala medarbetare 1 mars 2020. Det förändrade arbetssättet ska innebära 

tid för samverkan samt att ge rätt stöd och hjälp till de sökande. 

Förvaltningen har under 2019 haft hög personalomsättning och därmed 

vakanser. Resultatet gällande antal dagar för att få ekonomiskt bistånd 

påverkar resultatet. Andelen ungdomar som ej återaktualiseras går i positiv 

riktning. Stabilitet och erfaren personal är en del av resultatet. Inom 

funktionsstöd har ett medvetet arbete med kompetensutveckling med fokus 

på brukarnas delaktighet för att leva ett självständigt liv gett resultat. Ett 

stabilt och kompetent ledarskap är förutsättningen för förbättrade resultat 

Sammanfattning målstyrning 

I bifogade rapporter, Målstyrning med utfall bokslut SN 2019, beskrivs 

resultatet av Socialnämndens mål samt i uppföljning, Särskilda uppdrag 

bokslut SN 2019, beskrivs hur arbetet med Socialnämndens särskilda 

uppdrag har fortlöpt. 

Resultat  

10 av totalt 10 indikatorer (inklusive KF’s indikatorer) följs upp i Stratsys 

vid bokslutet. Av de 10 indikatorerna är det 4 indikator som uppnåtts, 3 som 

delvis har uppnåtts och 2 som inte har uppnåtts, samt 1 indikator som inte 
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längre är aktuell då den inte kan mätas.  Socialnämnden har dessutom 2 

särskilda uppdrag. Båda är genomförda enligt plan.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

-  att godkänna uppföljningsrapporten för Socialnämndens mål bokslut 

2019, samt översända densamma till kommunstyrelsen    

Bilagor 

Rapport- Målstyrning med utfall bokslut SN 2019 

Rapport- Särskilda uppdrag bokslut SN 2019 

Deltar i debatten 

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

(S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) och Pia 

Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget och föreslår 

att en återrapportering i ärendet görs till Socialnämnden i samband med 

behandling av Tertial 1.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att godkänna uppföljningsrapporten för Socialnämndens mål bokslut 

2019, samt översända densamma till kommunstyrelsen    

- att en återrapportering i ärendet görs till Socialnämnden i samband 

med behandling av Tertial 1.  

________________ 

Exp: Akten, Förvaltningschef Socialförvaltningen, Kvalitetsutvecklare 

Socialförvaltningen, Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2019-000084 002 

Tillägg till Socialnämndens delegationsordning 

 

Sammanfattning  

För att tydliggöra att det är Socialnämnden arbetsutskott som tar beslut när 

det gäller avslagsbeslut, beslut av negativ karaktär, behöver tillägg göras 

med nedan text under punkten 10 i delegationsordningen. 

 

TL 

 

    Allmänt: 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. 
 

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

5 kap 
3§ 

Arbetsledning 
 

Gäller tillfälligt och 
stadigvarande 
tillstånd för 
försäljning av 
tobaksvaror och 
liknande produkter 
via detaljhandel. 

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

5 kap 
3§ 

Arbetsledning Gäller tillfällig och 
stadigvarande 
tillstånd för 
försäljning av 
tobaksvaror och 
liknande produkter 
via partihandel. 

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

5 kap 
9§ 

Handläggare 
 

Ansökan ska 
behandlas med 
förtur. 
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10.4 Beslut om att inleda och 
avskriva 
tillsynsutredning. 

7 kap 
3§ och 
4§ 

Handläggare 
 

 

10.5 Beslut om att överlämna 
överklagat beslut till 
allmän 
förvaltningsdomstol. 

9 kap 
1§ 

Delegaten i 
ursprungsärendet 
 

 

10.6 Beslut om återkallelse av 
tillstånd för försäljning 
av tobaksvaror. 

7 kap 
10§ 

Utskott 
 

 

10.7 Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning 

7 kap 
11§ 

Utskott 
 

 

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta förslaget på tillägget i Socialnämnden delegationsordning.      

Bilagor 

Socialnämndens delegationsordning 2019 (utan föreslaget tillägg) 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta förslaget på tillägget i Socialnämnden delegationsordning.      

________________ 

Exp: Akten, Kvalitetsutvecklare, Verksamhetschef IFO, Enhetschef 

Vuxenenheten 
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§ 11 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2019 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Mia Persson (MP) och Martin Moberg 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att beslutsunderlaget ska expedieras till Kommunstyrelsen för kännedom 

med följande motivering; 

- Socialnämnden påtalar behovet av 3 – 6 månader praktik med 

handfast arbete och annan aktivering, för arbetsföra personer som 

saknar egen försörjning.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet. 

- att expediera redovisningen till Kommunstyrelsen för kännedom med 

motiveringen att Socialnämnden påtalar behovet av 3 – 6 månader 

praktik med handfast arbete och annan aktivering, för arbetsföra 

personer som saknar egen försörjning.   

________________ 

Exp: Akten, Kommunstyrelsen (med redovisning bifogad) 
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§ 12 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Bilagor 

Utredningsenheten Barn + EKB Verksamhetsuppföljning 2019 

Aktualiseringsorsaker och Insatser  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet.          

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 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet.          

________________ 

Exp: Akten  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(33) 
2020-01-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2019-000237 007 

E & Y Revisorerna - Granskningsrapport av 
beslutsunderlag och protokoll, begäran om yttrande  

 

Sammanfattning  

 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

granskning huruvida kommunens ärendedokumentation samt protokoll är 

ändamålsenliga. 

De rekommendationer som lämnas är: 

• Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa innehåller 

nämndens bedömning av ärendet och inte en beskrivning 

• Säkerställa att besluten går att förstå i sin helhet utan att läsaren hänvisas 

till andra dokument eller bilagor 

• Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund för 

besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras. 

Kommunstyrelsen rekommenderas se över kommunens styrdokument så att 

dessa överensstämmer med nuvarande arbetssätt samt upprätta en 

beskrivning över ärendeberedningsprocessen.  

Bedömning 

 Socialnämnden instämmer med granskarna att en handläggarbok kommer 

att gagna handläggningen av ärendeberedningen/processen. Nuvarande 

ärendehanteringssystem är svårt för den som är sällan användare att hantera.  

Detta är värt att betänka vid ny upphandling. 

Socialnämnden instämmer med granskarna att tjänsteskrivelser, protokoll 

ska undvika förkortningar och koder mm. 

Socialnämnden instämmer med granskaren att en översyn av kommunens 

styrdokument är nödvändig som ett stöd i arbetet med 

ärendeberedningsprocessen, vilket åligger kommunstyrelsen. 

Värt att nämna är att förvaltningens tillgång till personalresurser är 

begränsad vad det gäller att svara på remisser, skriva utredningar mm. Därav 

blir behovet av ett ärendehanteringssystem som motsvarar och förenklar för 

förvaltningen än viktigare.    
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunrevisionen.   

Underlag 

Följebrev till Revisionsrapport Granskning av beslutsunderlag och protokoll 

Revisionsrapport Granskning av beslutsunderlag och protokoll 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att anta ovanstående yttrande samt överlämna detsamma till 

kommunrevisionen. 

________________ 

Exp: Akten, Kommunrevisionen 
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§ 14 Dnr 2020-000013 700 

Aktuellt i verksamheten 2020 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich berättar om aktuella frågor i 

verksamheten enligt följande punkter; 

Roboten – Ronney 

På socialförvaltningen finns en handläggare som arbetar på heltid med 

införande av digital medarbetare, roboten Ronney. Det är ett mycket 

detaljerat arbete bakom införandet av roboten. Pressmeddelande samt 

information till kommunens medarbetare kommer tas fram. 

Försörjningsenheten 

Ny enhetschef, Malin Gustavsson, från och med den 20 mars. Samarbete 

med arbetsmarknadsenheten kring det av kommunfullmäktiges fattade beslut 

som särskilt uppdrag ”Individer som uppbär försörjningsstöd från 

Socialförvaltningen ska finnas i aktivitet”. Nyrekryteringar sker på enheten.  

Översyn av organisation över IFO  

Översyn av organisation över Individ- och familjeomsorgen kommer att 

göras. Gäller barnavården och vuxenenheten. Mål att vara klara i maj 2020.    

Förslag till beslut 

 Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet.     

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten    
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§ 15 Dnr 2020-000007 709 

Delgivningsärende mm - 2020 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet. 

Nedanstående lista över delgivningar mm presenteras under innevarande 

sammanträde: 

1. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen 2019-12-03 - Beslut § 390 

Förlängning av förordnande som kommundirektör  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten   



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(33) 
2020-01-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2020-000008 002 

Delegationsärende - 2020 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, perioden 2019-12-01 till och med 

2019-12-31.    

Förslag till beslut 

 Socialnämnden beslutar; 

- att godkänna redovisningen och att notera densamma till protokollet.     

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma..   

Beslut 

Socialnämnden beslutar; 

- att godkänna redovisningen och att notera densamma till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 17 Dnr 2020-000012 700 

Kontaktpolitiker 2020 

 

Sammanfattning  

Kontaktpolitikerbesök ska enligt tidigare beslut redovisas löpande under 

sammanträden. Under sammanträdet ges information om möjligheten för 

kontaktpolitikerbesök 2020.    

________________ 

Exp: Akten  
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§ 18 Dnr 2020-000006 709 

Kurser & Konferenser - 2020 

 

Sammanfattning  

Det finns inga kurser eller konferenser att ta upp.     
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§ 19 Dnr 2020-000004 709 

Övriga frågor/ärenden - 2020 

 

Sammanfattning  

Det finns inga övriga frågor eller ärenden att ta upp.     

 


