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Närvarolista 

Beslutande  
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Bridget Anne Afor (KD) tjänstgör för Peter Jansson (SD) § 1-6 
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Casper Andersson (SD) § 1-4 
Eva Kihlström-Widstrand (SD) tjänstgör för Casper Andersson (SD) § 5-15 
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Peter Jansson (SD) § 7-15 
 
  

Övriga närvarande  

Ersättare  
Martin Moberg (S) 
Jan Petersson (S) 
Martin Johansson (S) § 6-15  
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef 
Jessica Masmanidou, verksamhetschef 
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 3 
Maria Kragh, specialpedagog § 6 
Therese Bohnsack, arbetsmarknadschef § 7 
Linda Holmberg, kvalitetsutvecklare § 1-6 
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§ 1 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut  

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 2 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

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

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-02-01 kl. 17.00. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 3 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(21) 
2022-01-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr 2022-000017 041 

Tidsplan ekonomisk uppföljning 

Ärendet fördras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

 

Sammanfattning  

 

 

OBS Uppföljning per 31/3 och 31/7 som görs i april och aug är förkortade och berör 

följande ansvar: 723180, 723310, 723320, 723350.  

 

Följande delar kommer att följas upp.  

Placerings/vårdkostnader externa IFO/FS samt Ekonomiskt bistånd  

Enhetschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver avvikelser 

och åtgärder. Vid tertial ska även uppgift om ev. behov av periodiseringar 

lämnas till Ekonom samt mål följas upp i Stratsys.  

Verksamhetschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver 

avvikelser och åtgärder. Vid Tertial ska även måluppföljning följas upp i 

Stratsys samt resultatuppföljning kommenteras per verksamhet.  

Förvaltningschef: Lägger prognos för respektive ansvar samt skriver 

avvikelser och åtgärder. Vid Tertial ska även måluppföljning följas upp i 

Stratsys samt resultatuppföljning kommenteras per verksamhet.  

Övriga större ekonomihändelser under 2022  

Internbudget 2022 klar i dec 2021 AME ska hanteras under jan/feb Bokslut 

2021 i jan Räkenskapssammandrag (RS) 2021 i mars Budgetförslag 2023 i 

juni Internbudget 2023 i december/januari.           

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna tidplan för ekonomisk 

uppföljning.      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Malin Månsson (S) yrkar på att ärendet ska skickas till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget samt 

Malin Månssons (S) tilläggsyrkande och finner att Socialnämnden bifaller 

desamma.           

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna tidplan för ekonomisk uppföljning 

samt att skicka ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 

Protokollsanteckning 

På grund av resursbrist på ekonomiavdelningen är det så här den ekonomiska 

redovisningen kommer se ut under 2022. 

________________ 

Exp: Akten, ekonom Anna Lindén, kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2021-000222 001 

Krav på vaccinationspass vid nyanställning- 
politikerförslag 

Ärendet bordlades från sammanträdet 2021-12-21. Ordförande Therese 

Åberg (M) föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

För att minimera risken av smittspridning av Covid 19 och skydda våra 

brukar som dagligen är i behov av stöd och hjälp av personal, bör det införas 

krav på vaccinationspass vid nyanställning för den personal som jobbar 

”patientnära”. Den personal som omfattas av förslaget arbetar inom 

Socialförvaltningen, Funktionsstöd. Med nyanställning menas såväl 

tidsbegränsad anställning som tillsvidare.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att krav på vaccinations-pass införs vid 

nyanställning och att beslutet skickas vidare till personalutskottet för vidare 

hantering och tillämpning.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att: 

1. Socialnämnden avslår ärendet eftersom det inte längre är aktuellt då 

Personalutskottet 2022-01-11 fattat beslut i liknande ärende (se 

bilaga). 

 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera ett 

beslutsförslag med personalkategorier som förvaltningen anser vara 

berörda av beslutet från Personalutskottet till socialnämnden i 

februari.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till ovanstående yrkanden.  
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Beslut 

1. Socialnämnden avslår ärendet eftersom det inte längre är aktuellt då 

Personalutskottet 2022-01-11 fattat beslut i liknande ärende (se 

bilaga). 

 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera ett 

beslutsförslag med personalkategorier som förvaltningen anser vara 

berörda av beslutet från Personalutskottet till socialnämnden i 

februari. 

________________ 

Bilaga: Beslut-2022000016-KS-§ 4 Krav på vaccination vid nyanställning 

(personalutskottet) 

 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 6 Dnr 2021-000187 627 

Information/uppföljning av SURF- samarbete mellan 
utbildningsnämnden och socialnämnden kring 
familjehemsplacerade barns skolgång 

 

Sammanfattning  

Specialpedagog Maria Kragh informerar med hjälp av en Powerpoint- 

presentation. Ledamöterna har innan sammanträdet fått ut dokumentet 

Rapport- Samverkan mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden i 

Ronneby för Familjehemsplacerade barn, läsår 19/20- 20/21.       

Deltar i debatten 

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

Marianne Lundkvist (L), Mia Persson (MP), Ewa Kihlström-Widstrand 

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

(M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar informationen 

till protokollet. 

Malin Månsson (S) yrkar på att ge ordförande Therese Åberg (M) i uppdrag 

att föra en dialog med ordföranden för Utbildningsnämnden angående hur de 

ska lösa problematiken med de barn som nu står i kö för att få delta i SURF.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på sitt eget yrkande samt 

Malin Månssons (S) tilläggsyrkande och finner att Socialnämnden bifaller 

desamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att ge 

ordförande Therese Åberg (M) i uppdrag att föra en dialog med ordföranden 

för Utbildningsnämnden angående hur de ska lösa problematiken med de 

barn som nu står i kö för att få delta i SURF. 

________________ 

Underlag: Rapport- Samverkan mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden i Ronneby 

för Familjehemsplacerade barn, läsår 19/20- 20/21 

Exp: Akten 
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§ 7 Dnr 2022-000018 700 

Feriearbete 2022 

Ärendet föredras av arbetsmarknadschef Therese Bohnsack. 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2021 

har 97 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Nytt för 2021 

var att feriearbete erbjöds inom privat näring där vi riktade erbjudande till 

Ronnebys besöksnäringsnätverk i samråd med Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation. Ett lyckat arbete som vi ser positivt på att kunna fortsätta 

med.      

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får Arbetsmarknad och 

integration in 120-150 stycken ansökningar, av dem så brukar 10 % vara 

felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna inte är i rätt ålder 

eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 10 % brukar efter 

det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att de fått annat arbete. 

Sommaren 2021 var, precis som 2020, speciell då vi inte kunde erbjuda 

några ferieplatser varken inom äldreomsorgen eller inom kök till följd av 

pandemin. Vi ersatte de platserna genom att bland annat skapa nya platser 

inom näringslivets besöksnäring i Ronneby. Feriearbete ger unga 

möjligheten att få erfarenhet, ofta deras första erfarenhet, av arbetslivet. Vi 

kunde genom samarbetet med besöksnäringsnätverket bredda möjligheterna 

för unga att arbeta och få erfarenhet av andra branscher än de vi kan erbjuda 

inom kommunen. Satsningen på feriearbete inom privat näring riktat till 

besöksnäringen föll ut väldigt väl då flera av de unga fick möjlighet till 

arbete ytterligare veckor på sin feriearbetsplats utöver sina 3 veckor. Flera 

unga vittnar också om timanställningar hos de privata arbetsgivarna under 

hösten 2021 när vi gjort uppföljning.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att fortsatt satsning på feriearbetsplatser 

inom besöksnäringen i Ronneby via besöksnäringsnätverket i samråd med 

Enheten för Näringsliv och Kommunikation för feriearbetsplatser sommaren 

2022.      
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Deltar i debatten 

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

Thomas Svensson (S), Pia Zickbauer-Svabre (S) och Jan Petersson (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 fortsatt satsning på feriearbetsplatser inom 

besöksnäringen i Ronneby via besöksnäringsnätverket i samråd med Enheten 

för Näringsliv och Kommunikation för feriearbetsplatser sommaren 2022. 

________________ 

Exp: Akten, arbetsmarknadsenheten 
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§ 8 Dnr 2021-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, december månad 

2021, redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 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 dec 2021 

Verksamhetsuppföljning Sesam dec 2021  

Exp: Akten 
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§ 9 Dnr 2021-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, december 

månad 2021, redovisas för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 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 dec 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 10 Dnr 2021-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2021 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, december månad 2021, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att socialnämnden noterar 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 dec 2021 

Aktualisering och insats barn dec 2021 

 

Exp: Akten 
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§ 11 Dnr 2021-000079 752 

2021 - 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  

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 fjärde kvartalet 2021, redovisas för 

Socialnämnden.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige 

________________ 

Underlag: Ej verkställda beslut- 2021- Q4 

 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

 

Ny kvalitetsutvecklare har anställts, Linda Holmberg. Linda finns med på 

sammanträdet och presenterar sig.  

 

Covid: 

 Hög frånvaro inom funktionsstöd. Sysselsättningen kommer delvis 

att stängas ner för att få loss personal till andra tjänster. 

 Problem med brist på snabbtester. Nya snabbtester har beställts.  

 

På grund av besparingar kommer gruppbostad på Ronnebyvägen 10 i 

Bräkne-Hoby att läggas ned. Personal och brukare är informerade.  

Enkäten Kvinnofridsbarometern, där Ronneby kommun hamnat långt ner i 

rankingen, visade sig vara felaktigt ifylld.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 13 Dnr 2021-000004 002 

Delegationsärenden - 2021 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 till 2021-12-31 redovisas.      

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 14 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

1. Beslut KF § 338 Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) - 

inför "huskurage" i Ronnebyhus AB 

2. §63 beslut om antal platser fri kvot Klaragymnasiet 2022, Cura 

3. Direktionsprotokoll Cura 2021-12-10-justerat 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 15 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Marianne Lundkvist (L) och Ewa Kihlström- Widstrand (SD) efterfrågar en 

genomgång/sammanställning av socialförvaltningens arbete med att få ut 

individer i egen försörjning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Marianne Lundkvist (L), 

Ewa Kihlström- Widstrand (SD), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), 

Martin Johansson (S) och Birgitta Lagerlund (M). 

Beslut 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera 

Socialförvaltningens flödesschema, vad gäller att få ut individer i egen 

försörjning, samt en sammanställning kring vilka insatser som görs, till 

nämnden i mars. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 4 Dnr 2022-000016 730 

Krav på vaccination vid nyanställning 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021 § 206 

Sammanfattning 

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid 19 i samhället, 

önskas att det införs ett krav om uppvisande av covidpass innan anställning i 

VoO förvaltningen kan komma att bli aktuellt. Detta gäller såväl 

tidsbegränsade såsom tillsvidareanställningar. Studier visar att det är i de 

flesta fall ovaccinerade som smittas och sedan sprider smittan vidare, även 

om det förekommer sk genombrottsinfektioner hos vaccinerade. Det införs 

från 1 december krav på vaccinationspass för att delta i publika evenemang, 

då är det önskvärt att vi använder oss av denna möjlighet för syftet att 

skydda våra äldre och sjuka i större utsträckning än idag.      

Bedömning 

Ronneby kommun bör ta ansvar för de äldre och sjuka, genom att försöka 

minimera risken för att smitta sprids inom våra verksamheter där äldre och 

sjuka finns.     

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar.

2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler

personalgrupper i kommunen

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-12-15 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar.

2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler

personalgrupper i kommunen.

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) samt Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

personalutskottet beslutar att  

- införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal 

som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och 

omsorgs förvaltning samt för verksamheter inom LSS. 

 

- uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka 

personalkategorier som berörs av detta beslut. 

    

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkade och finner att personalutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Personalutskottet beslutar att 

- införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal 

som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och 

omsorgs förvaltning samt för verksamheter inom LSS 

 

- uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka 

personalkategorier som berörs av detta beslut. 

 

 

Deltar ej i beslutet 

Ledamot Peter Bowin (V) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 

Kommundirektör 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


§ 4 Dnr 2022-000016 730 


Krav på vaccination vid nyanställning 


Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021 § 206 


Sammanfattning 


Med anledning av den ökade smittspridningen av covid 19 i samhället, 


önskas att det införs ett krav om uppvisande av covidpass innan anställning i 


VoO förvaltningen kan komma att bli aktuellt. Detta gäller såväl 


tidsbegränsade såsom tillsvidareanställningar. Studier visar att det är i de 


flesta fall ovaccinerade som smittas och sedan sprider smittan vidare, även 


om det förekommer sk genombrottsinfektioner hos vaccinerade. Det införs 


från 1 december krav på vaccinationspass för att delta i publika evenemang, 


då är det önskvärt att vi använder oss av denna möjlighet för syftet att 


skydda våra äldre och sjuka i större utsträckning än idag.      


Bedömning 


Ronneby kommun bör ta ansvar för de äldre och sjuka, genom att försöka 


minimera risken för att smitta sprids inom våra verksamheter där äldre och 


sjuka finns.     


Förslag till beslut 


Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 


1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar.


2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler


personalgrupper i kommunen


Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-12-15 


Vård och omsorgsnämnden beslutar att:  


1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar.


2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler


personalgrupper i kommunen.


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 


Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke 


Johansson (SD) samt Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 


Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 


personalutskottet beslutar att  


- införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal 


som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och 


omsorgs förvaltning samt för verksamheter inom LSS. 


 


- uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka 


personalkategorier som berörs av detta beslut. 


    


Propositionsordning 


Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 


framfört yrkade och finner att personalutskottet bifaller detsamma.      


Beslut 


Personalutskottet beslutar att 


- införa vaccinationsbevis för covid vid nyanställningar av personal 


som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vår vård- och 


omsorgs förvaltning samt för verksamheter inom LSS 


 


- uppdra till berörda nämnder att i detalj specificera vilka 


personalkategorier som berörs av detta beslut. 


 


 


Deltar ej i beslutet 


Ledamot Peter Bowin (V) deltar inte i beslutet. 


________________ 


Exp: 


Personalenheten 


Kommundirektör 


Vård- och omsorgsnämnden 


Socialnämnden 


 








