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§ 95 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 onsdag 2022-06-29 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 96 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Det har tillkommit två individärenden som läggs till sist i dagordningen. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 97 Dnr 2022-000111 041 

Socialnämnden budgetförslag 2023 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar 

ärendet. 

 

Sammanfattning  

I bokslutet 2021 visade Socialnämnden ett underskott med 5 200 tkr. Vid 

tertial 2 under samma år överfördes 6 400 tkr från balanskontot för 

ensamkommande barn.  

Vid uppföljningen tertial 1 för 2022 har socialnämnden ett underskott med 

13 100 tkr. Detta trots att det överförts 9 100 tkr från balanskontot för 

ensamkommande barn. Det är tydligt att socialnämnden inte har tillräckligt 

med medel i sin tilldelade budgetram. Nämnden tillsammans med 

förvaltningen har uppföljningar av ekonomin varje månad för att gemensamt 

finna lösningar för att få budget i balans. Socialnämndens ansvarsområde 

utgörs av 90 % lagstyrd verksamhet. Resterande del som är inte lagstyrd är 

enheten för Arbetsmarknad och integration. Enheten flyttades från 

kommunstyrelsen till socialnämnden vid årsskiftet 2021/22. Samtidigt har 

kommunfullmäktige gett kommundirektören i uppdrag att utreda ”för- och 

nackdelar med en sammanslagning av Försörjningsenheten-AME-SFI -

vuxenutbildningen med egen förvaltning och egen nämnd”. Vilka effekter ett 

beslut kommer få vet vi inte i skrivande stund. 

Det av kommunfullmäktige beslutade planbeloppet för 2023/24 kommer inte 

att täcka de beräknade kostnaderna för kommande år. Socialnämnden har i 

sin analys inför kommande år gjort genomlysning av samtliga konton på 

detaljnivå samt prognostiserat kostnader för kommande år. Socialnämndens 

ansvarsområde påverkas ofta av skeenden i samhället som inte är 

påverkbara.  

Bedömning 

Socialnämndens ansvarsområde är till sin helhet lagstyrd. Socialnämnden 

har det yttersta ansvaret för individer i behov av socialt stöd och omsorg. 

Förvaltningen har i sin genomlysning bedömt att socialnämndens budgetram 

är i behov av att utökas med 27 369  tkr. Socialnämndens kostnader påverkas 

även av yttre omständigheter som inte är möjliga att påverka.  

Inom Funktionsstöd har antalet assistanstimmar ökat kraftigt, vårdtyngden 

har ökat både inom sysselsättningen och hos vissa brukare i våra 

gruppbostäder, vilket innebär att vi behöver förstärka med bemanning.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(37) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialförvaltningen arbetar ständigt med en mängd åtgärder för att få 

ekonomi i balans. Pågående och vidtagna åtgärder inom exempelvis 

barnavården, avveckling/utveckling gruppbostäder samt inom andra 

verksamheter bidrar till att kostnaderna inte skenar. Ett antal individer kräver 

externa placeringar pga. stora varaktiga och omfattande behov med svåra 

beteendestörningar. Under 2022 har vi ett ökat antal unga vuxna med 

missbruksproblematik som kräver placering på behandlingshem. 

Problematiken tycks inte avta.       

 

Barnperspektivet 

Vi kan se att flera artiklar i Barnkonventionen är aktuella. Bland annat 

barnets bästa, goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling. 

Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om socialnämndens 

ram. Att betänka är att barn och unga till stora delar är berörda av 

socialnämndens ansvarsområde. 

Barnkonsekvensanalys görs enligt Ronneby kommuns barnchecklista.  

Påverkar beslutet barn?  

Svar: Ja.  

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?  

Svar: Ja, i det förslag till budget som presenteras för socialnämnden har 

barns och ungdomars bästa satts i främsta rummet där de är berörda. 

I de äskanden som lyfts fram inom exempelvis behov av skyddat boende. 

Beroende på vilka beslut som fattas kan dessa få mer eller mindre negativa 

konsekvenser sett ur ett barnperspektiv.  

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja, endast genom barnperspektivet. 

Barn har inte blivit tillfrågade om budgetförslaget.  

Innebär förslaget att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas? 

Till viss del har medel som äskas direkt påverkan på barn.   

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Nej, socialförvaltningen har inte diskuterat frågan med barn och ungdomar. 

Frågan är av politisk karaktär där ansvaret ligger hos dem som ansvarar för 

helhetsbilden – där olika kommunala ansvarsområden och intressen ställs 

mot varandra 

Beroende på vilket förslag som går vidare för beslut hos kommunfullmäktige 

bör en förnyad analys av barnperspektivet genomföras inför ett sådant beslut. 
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Risk- och konsekvensanalys 

Vid utebliven utökning av budgetram riskerar Socialnämnden underskott i 

sin budget. Socialnämnden föreslår inte neddragningar av personalkostnader 

då det bedöms kontraproduktivt. Klientrelaterade kostnader riskerar att öka. 

Det skulle påverka arbetsmiljön negativt för våra medarbetare och därmed 

riskera långtidssjukskrivningar samt ökad personalomsättning. 

Arbetsbelastningen bedöms redan idag vara mycket hög.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att:  

1. Godkänna förslag till budget 2023 plan 2024/25 samt äskande av medel, 

nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.  

2. Föreslå socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen budget för socialnämnden.   

Samtliga äskanden (läs bilagor) prioriteras på samma nivå, prioriteringsnivå 

1.  

 

Deltar i debatten 

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

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

Carina Aulin (SD), Martin Johansson (S), Birgitta Lagerlund (M), Eva 

Johansson (C) och Anna Carlbrant (-). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att äskande nummer 1,3,4,6,11,12 

och 13 ska ha prioriteringsnivå 1 och resterande äskanden prioriteringsnivå 

2. 

Malin Månsson (S) yrkar på att alla äskanden ska prioriteras på 

prioriteringsnivå 1 utom äskande nr 7, Bilpool, som får prioriteringsnivå 2.  

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

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

öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Propositionsordning 2  

Följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla ordförande Therese 

Åbergs (M) förslag röstar ja. De som önskar bifalla Malin Månssons (S) 

yrkande röstar nej.  
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Omröstningsresultat 

JA- Therese Åberg (M)  

JA- Anna Carlbrant (-)  

NEJ- Malin Månsson (S) 

JA- Birgitta Lagerlund (M)  

NEJ- Thomas Svensson (S)  

NEJ- Nils Nilsson (S)  

NEJ- Mia Persson (MP) 

JA- Marianne Lundkvist (L)  

NEJ- Martin Moberg (S)  

JA- Christian Ivarsson (SD) 

JA- Eva Kihlström-Widstrand (SD) 

JA- Carina Aulin (SD) 

JA- Eva Johansson (C)  

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

ordförande finner att Socialnämnden bifaller Therese Åbergs (M) förslag.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att:  

1. Godkänna förslag till budget 2023 plan 2024/25 samt äskande av medel, 

nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.  

2. Föreslå socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen budget för 

socialnämnden.   

3. Äskande nummer 1,3,4,6,11,12 och 13 har prioriteringsnivå 1 och 

resterande äskanden prioriteringsnivå 2. (se bilagor). 

 

Motivering 

Kort motivering till prioritering 

 

Prioritet 1: 

- (1) Personlig assistans utökat vårdbehov av befintliga ärenden. 

- (3) Köp av verksamhet inom funktionsstöd gäller befintliga ärenden. 
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- (4) Utökat vårdbehov enligt LOV, ökade kostnader av befintliga 

ärenden. 

- (6) Sysselsättningen utökas med 2 tjänster, behövs för befintliga 

ärenden.  

- (11) Barnavård,  

- (12) Övriga vuxna 

- (13) Missbruksvård  

Prioritet 2: 

- (2) Arbetskläder, en kostnad som uppstått genom ny upphandling av 

arbetskläder. 

- (5) Utökat vårdbehov enligt LOV, kostnaden kommer komma men vi 

vet inte nivåbedömning eller vilka personer som kommer att bo på 

boendet.  

- (7) Bilpoolen, i sin nuvarande form kostar den mer än den ger för 

förvaltningen. 

- (8) Socialberedskap, finns ca 800.000kr i budget idag och vi vet inte 

vad den nya beredskapen kommer att kosta oss i dagsläget.  

- (9) Arbetsmarknadens nuvarandebemanning, osäkert till vilken 

förvaltning som enheten ska tillhöra.    

- (10) Barnahus – nytt samarbete med oklar kostnad.  

- (14) Ekonomiskt bistånd: osäkert hur organisationen kommer se ut 

gällande arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning. Ett förändrat 

arbetssätt behövs för att fler hushåll sak komma i egen försörjning 

som en effekt av implementeringen av BIP.  

- (15) Barnsäkert 25% tjänst, viktigt förebyggande arbete för tidiga 

insatser men ej lagstadgad  verksamhet. 

- (16) Sip-samordnare 

 

 

Reservation 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Nils Nilsson (S), Martin Moberg 

(S) och Mia Persson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

_______________ 

Bilaga 1: Förslag till budget 2023 plan 2024/25 

Underlag: 1-16 Äskanden 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(37) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Exp: Akten, ekonomienheten 
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§ 98 Dnr 2022-000038 041 

Internbudget Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
2022 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar 

ärendet. 

 

Sammanfattning  

Förslag till internbudget 2022 enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

ramen för Arbetsmarknad- och integrationsenheten. 

Förvaltningen har gjort sin bedömning och fördelning enligt bifogad bilaga.  

Bedömning 

Förslag till internbudget enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

budgeten.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta den föreslagna internbudgeten för 2022.  

Deltar i debatten 

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

Persson (MP) och Bridget Anne Afor (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Socialnämnden antar den föreslagna internbudgeten för 2022. 

________________ 

Bilaga 2: Förslag till internbudget AME 

 

Exp: Akten, Anna Lindén ekonomienheten 
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§ 99 Dnr 2022-000110 700 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet ”Äskande-
Socialnämnden-Arbetsmarknad- och 
integrationsenheten 2022” till socialnämnden med 
motiveringen att genomföra besparingen efter att ha 
tittat på hela socialnämndens budget. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar 

ärendet. 

 

Sammanfattning  

Utifrån den besparing på 1500 tkr som ålades Enheten för Arbetsmarknad 

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

verksamheten gjorts. I relation till verksamhetens uppdrag kring arbetslöshet, 

sysselsättning, fokus på försörjningsstöd och operativa uppdrag kring 

integration gjordes bedömningen utifrån vilket som ger minst negativ effekt 

på våra mål och uppdrag. Vid återremiss på det förslaget vid socialnämndens 

möte 2022-02-22 gjordes ny genomgång av internbudget och verksamhet. 

Nytt förslag till internbudget innebär därför besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet. Besparingen påverkar även projektverksamhet som 

gör att vi inte kan driva arbetsmarknadsprojekt i den omfattning vi gör idag.  

Socialnämndens beslut 2022-03-29  

Att översända ärendet till kommunstyrelsen för äskande av 1500 tkr så att 

utpekade verksamheter kan fortsätta som vidare då en besparing skulle vara 

kontraproduktivt och vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett 

nedläggande av navigatorcentrum. 

Beslut 2022-05-25  

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden med 

motiveringen att genomföra besparingen efter att ha tittat på hela 

socialnämndens budget.  

Bedömning 

Socialnämnden har vid uppföljning tertial 1 ett prognosticerat underskott 

med 13 152 tkr. I samband med uppföljning har förvaltningen gjort en 

genomlysning av hela verksamheten. Även om prognosen skulle visa ett 

bättre resultat vid uppföljning tertial 2 är det osannolikt att vi når budget i 

balans.  
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Ser man enskilt till Arbetsmarknadsenhetens budget inkl. besparingen på 

1 500 tkr har man vid uppföljningen t.o.m. maj pga. tillfälliga vakanser och 

föräldraledigheter ett prognosticerat underskott med ca 800 tkr avseende 

2022. För 2023 kommer behovet för att behålla arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet att vara 1 038tkr.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

äskandet om 700 tkr för finansiering till befintlig verksamhet inom 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten. 

  

Deltar i debatten 

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

Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) och Carina Aulin (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar avslag till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

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

öppen acklamation och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Propositionsordning 2  

Följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar 

ja. De som önskar avslå tjänsteförslaget röstar nej.  

Omröstningsresultat 

NEJ- Therese Åberg (M)  

NEJ- Anna Carlbrant (-)  

JA- Malin Månsson (S) 

NEJ- Birgitta Lagerlund (M)  

JA- Thomas Svensson (S)  

JA- Nils Nilsson (S)  

JA- Mia Persson (MP) 

NEJ- Marianne Lundkvist (L)  
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JA- Martin Moberg (S)  

JA- Christian Ivarsson (SD) 

JA- Eva Kihlström-Widstrand (SD) 

JA- Carina Aulin (SD) 

NEJ- Eva Johansson (C)  

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

ordförande finner att Socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja äskandet om 

700 tkr för finansiering till befintlig verksamhet inom Arbetsmarknad- och 

integrationsenheten. 

Reservation 

Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Birgitta Lagerlund (M), Marianne 

Lundkvist (L) och Eva Johansson (C) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Underlag:  Beslut- 2022000038-SN-§ 24  

Beslut- 2022000038-SN-§ 46 

Beslut- 2022000201-KS-§ 96  

 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr 2022-000096 700 

Fastställande av mål 2023-2024 

Kvalitetsutvecklare Linda Holmberg föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har genom en workshop den 26 april 2022 arbetat fram 

underlag till mål och indikatorer för mål 2023-2024. Förvaltningen har 

använt underlaget för att ta fram förslag på mål och indikatorer, vilka 

presenterades för socialnämnden den 31 maj 2022. Därefter har 

förvaltningen färdigställt ett konkret förslag på mål, indikatorer och 

målvärde som socialnämnden har att ta ställning till. 

 

Bakgrund 

Ronneby kommuns styrning utgår ifrån visionen. Till visionen hör fem 

strategiska målområden som är kopplade till de 17 globala målen i Agenda 

2030. Till varje målområde finns en beskrivning för att tydliggöra 

inriktningen med varje målområde. Utifrån de strategiska målområdena och 

måltexterna tar respektive nämnd fram mål. Det är viktigt att det finns en röd 

tråd mellan de strategiska målområdena och nämndens mål. Nämnden kan ta 

fram mål som bidrar till att nå upp till ett eller flera strategiska målområden 

beroende på verksamhet. Styrningen blir tydlig om nämnden har få mål, 

vilka aktualiseras beroende på utvecklingsområden. För att få en bild vart 

man är på väg i att nå målet kan indikatorer kopplas till målet. Nämndmål 

revideras vartannat år eller i samband med förändringar i de 

strategiska målområdena.  

 

Arbetsgång 

Den 26 april 2022 genomfördes en workshop med socialnämnden för att 

arbeta fram förslag till mål och indikatorer för 2023-2024. Vid 

socialnämndens sammanträde den 31 maj 2022 presenterade förvaltningen 

förslag på mål och indikatorer som socialnämnden ställde sig positiva till. 

Därefter har förvaltningen arbetat vidare med målen, indikatorerna och 

målvärdena. Se förslaget i sin helhet i bilaga Förslag mål och indikatorer 

2023-2024. 
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Förändringar i förslaget 

I bilagt förslag på mål och indikatorer har följande förändringar gjorts sedan 

socialnämndens sammanträde den 31 maj 2022: 

 Indikatorn Brukarenkät vid kortare placering (minst 1 månad) – 

upplevelse av kvalitet har tagits bort då det efter dialog med Barn- 

och familjeenheten framkommit utmaningar i att genomföra en sådan 

brukarenkät. Utmaningarna är kopplade till resursåtgång vid 

framtagande av enkät, vid genomförande av enkätundersökning samt 

vid efterföljande bearbetning och analys av resultat. 

 Indikatorn Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som blivit 

självförsörjande har delats upp i två indikatorer: 

- Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som har avslutats, 
med målvärde 70% 

- Andel avslutade hushåll som avslutats för arbete eller studier, 

med målvärde 30% 

 Målvärde för indikatorn Antal kvinnor och män, 18-29 år, som 

efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller 

studier har satts till 100 st per år. 

 Målvärde för indikatorn Antal kvinnor och män, 30 år och äldre, 

som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete 

eller studier har satts till 75 st per år. 

 Målvärde för indikatorn Tid från sökt försörjningsstöd till 

anvisning har satts till 7 dagar. 

 Indikatorn Tid från anvisning till aktivitet har delats upp i två 

indikatorer: 

- Anvisning till språkgrupp, med målvärde 45 dagar 

- Anvisning till praktik, med målvärde 20 dagar. 

 Målvärde för indikatorn Resultat på Medarbetarengagemang 

(HME) Motivationsindex har satts till 79. 

 Målvärde för indikatorn Andelen anställda inom funktionsstöd 

med rätt grundkompetens har satts till 85%. 

Indikatorn Sjukfrånvaro – korttidsfrånvaro har formulerats om till Antal 

sjuklönedagar, med målvärde 4500 dagar per år.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till mål och 

indikatorer för 2023-2024.  
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Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M) och Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M) och Carina Aulin 

(SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till mål och indikatorer för 

2023-2024. 

________________ 

Bilaga 3: Förslag mål och indikatorer 2023-2024 

 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 101 Dnr 2022-000112 700 

Ramminskning effekt inköpsenhet 

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kommunen inrättade en ny enhet, Inköpsenheten fr.o.m. 2022-01-01. 

Inköpsenheten utvecklar och ansvarar för koncernens strategiska, taktiska 

och operativa inköpsprocesser. Enheten arbetar med upphandlingar, 

uppföljningar, förvaltning av avtal, fakturaflöde, E-handel, fordon och 

beredskapslager. 

Som ett led i det arbetet ingår en besparing som fördelas på samtliga 

nämnder med sammanlagt 10 miljoner kronor. Dels till inrättande av nya 

tjänster, dels övergripande besparing. För socialnämndens innebär det en 

sammanlagd besparing på 761 tkr.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att vi fördelar ut 231 tkr till de olika 

verksamheterna som är aktuella för kostnaderna att resterande del 530 tkr 

läggs på en egen rad under verksamhet 590.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att förlägga uppkommen besparing 530 tkr 

under verksamhet 590. Övrigt fördelas ut enligt bifogad ekonomisk kalkyl.  

 

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Martin Moberg (S) och Marianne Lundkvist (L). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att förlägga uppkommen besparing 530 tkr under 

verksamhet 590. Övrigt fördelas ut enligt bifogad ekonomisk kalkyl. 

________________ 

Bilaga 4: Ekonomisk kalkyl 

 

Exp: Akten, Anna Lindén ekonomienheten 
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§ 102 Dnr 2022-000084 700 

Kontaktpolitiker 

 

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i socialnämnden ges möjlighet att göra 

verksamhetsbesök under två timmar 2022 enligt bifogad lista. 

Kontaktpolitikerbesök som görs ska redovisas på nästkommande 

sammanträde. Dock senast december 2022.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag på 

kontaktpolitikerverksamhet för 2022.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Martin Johansson (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 anta förslag på kontaktpolitikerverksamhet för 

2022. 

________________ 

Underlag: Lista kontaktpolitiker 2022 

Exp: Akten, ledamöter, förvaltningen, enhetschefer 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(37) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2021-000200 700 

Uppföljning - konsekvenser av neddragning inom 
Vuxenhetens öppenvård samt effekter av tjänsten 
Ungdomssekreterare 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Under första halvåret 2020 har Vuxenenhetens öppenvårdsverksamhet 

verkställt en, av Kommunfullmäktige beslutad, ramreduktion om 1,5 miljon 

kr. (Dnr 2019-000494 041). Detta har i praktiken inneburit en minskning av 

två heltidstjänster. 

Verksamheten har reducerats från 6 till 4 heltidstjänster. En av de fyra 

heltidstjänsterna fungerar som boendesamordnare. 

Ingen personal har sagts upp på grund av arbetsbrist. Neddragningen har 

verkställts genom uppsägningar initierade av medarbetarna själva. På grund 

av eftersläpning när det gäller uppsägningstider så har ramreduktionen om 

1,5 miljoner inte kunnat genomföras fullt ut under 2020.  

Sedan juni månad 2020 är verksamheten omställd till beslutad budget. 

 

Effekter av ramreduktion 

Under början av 2020 fanns farhågor om att, den av Kommunfullmäktige 

beslutade, ramreduktionen skulle innebära konsekvenser i form av att 

verksamheten skulle få en orimlig arbetsbelastning i förhållande till antalet 

medarbetare. En oro fanns för att inte kunna tillgodose klienternas behov av 

öppenvård.  Andra aspekter var den psykosociala arbetsmiljön för 

medarbetarna som hade kunnat påverkas på ett negativt sätt. Det hade också 

inneburit frågetecken gällande säkerheten för medarbetarna. 

Neddragningarna av antalet tjänster verkställdes fullt ut i början av 

semesterperioden 2020. I samband med att flera medarbetare slutade gjordes 

också avslut på insatser där den enskilde inte ville ha fortsatt kontakt med 

någon annan behandlare. 

Arbetsbelastningen kan inte mätas endast i antalet insatser utan även i 

tyngden i dessa. Vissa insatser och utredningar kräver tätare kontakt med den 

enskilde, samverkan med andra aktörer och anhöriga. 
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Påverkan på verksamheten 

Fram till för ett par månader sedan har öppenvården utifrån nuvarande 

bemanning kunnat ta emot det flöde av klienter som haft behov av insatser 

inom en skälig tid. Under våren har vi sett ett ökat inflöde av yngre klienter 

med en tyngre problematik som dels är svår att inledningsvis hantera i 

öppenvård och som även efter en heldygnsplacering behöver omfattande 

insatser i öppenvård. I nuläget har vi en kösituation till insatser inom 

öppenvården utifrån detta. Den nuvarande bemanningen är i dagsläget inte 

tillräcklig för att tillgodose de behov som finns. Prognosen som görs framåt 

för verksamheten visar på att den ökade belastningen inom målgruppen 

kommer att fortsätta under året. Vi behöver också se över vilka metoder vi 

arbetar med utifrån den yngre målgrupp som vuxit sig större under året.  

 

Påverkan på arbetsmiljön för medarbetarna  

Vuxenenhetens öppenvård i Sörby har en, för ändamålet, funktionsenlig 

lokal.   

Den genomförda ramreduktionen har haft effekter på arbetsmiljön för 

kvarvarande medarbetare inom Vuxenenhetens öppenvård. Det har inneburit 

att antalet medarbetare blivit mindre. Detta har i sin tur fått effekten att om 

det uppstår en tillfällig frånvaro på grund av sjukdom, ledighet eller att 

medarbetare befinner sig på annan plats i tjänsten måste eventuella besök 

ställas in. 

Verksamheten har blivit sårbar på ett sätt som inte funnits tidigare. 

Medarbetarna upplever det som ett arbetsmiljöproblem att varje gång någon 

är frånvarande blir någon annan medarbetare drabbad. Det har även medfört 

att om någon medarbetare vill flexa ut tidigare eller blir sjuk under 

arbetsdagen måste en förhandling hållas med de som är kvar på 

arbetsplatsen.  

Medarbetarna på Vuxenenhetens öppenvård i Sörby upplever även att de inte 

känner sig som en del av IFO. Anledningen till detta är främst det 

geografiska läget på verksamheten. När antalet medarbetare blivit färre har 

detta blivit mera tydligt. Att medarbetarna känner sig utanför IFO beror till 

stor del på att man sitter utanför Stadshuset. Medarbetarna upplever en brist 

på information från Stadshuset. Arbetsledningen har en veckovis redogörelse 

för information som ska nå fram till medarbetarna. Det som saknas, enligt 

medarbetarna, är ett sammanhang och den informella information som fås 

genom dagliga samtal med övriga arbetskollegor. 

I nuläget genomförs behandlingssamtal, efter beslut av socialsekreterare. 

Dessa utförs både i form av stödsamtal och manualbaserade samtalsserier. 

Det finns hos medarbetarna olika förslag på hur verksamheten skulle kunna 

utvecklas i form av förebyggande arbete, metodutveckling och så vidare.  
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Ovanstående har sammantaget fått till följd att flera medarbetare sagt upp 

sig. I nuläget är två ordinarie personal föräldralediga och kommer så att vara 

till och med augusti och september. Dessa har ersatts med vikarier varav den 

ena vikarien sagt upp sig i förtid. Under sommaren kommer öppenvården att 

ha reducerad kapacitet att ta emot nya klienter. Det finns en nyanställd 

vikarie som kommer att arbeta 80 % fram till och med september. På grund 

av personalbrist kommer Sörby att stängas under semesterperioden och den 

behandlare som är i tjänst flyttar ner till Stadshuset. Det finns under hela 

sommaren en arbetsledare, en socialsekreterare och en behandlare i tjänst, 

under förutsättning att inga sjukskrivningar blir aktuella. 

Det ökade inflödet samt avsaknad av personal på öppenvården spiller över 

på de handläggande socialsekreterarna då nya ärenden inte kan tas emot i 

den takt vi hade önskat. Nya klienter får vänta på insatser. Även på 

handläggarsidan råder reducerad kapacitet då en handläggare är sjukskriven 

på heltid och kommer så att vara under sommaren. 

Beslut har tagits i Socialnämnden att verksamheten under en period kan ta in 

en socionomkonsult som tillfällig ersättare för den handläggare som är 

sjukskriven. Dock råder det brist på konsulter inom beroendeområdet vilket 

gjort att vi inte kunnat tillsätta detta.  

För att minska arbetsbelastningen hos handläggare har resurs tagits in från 

annan enhet.  

Representant för Vision är informerad om det läge som råder och denne har 

även deltagit på möten hos Vuxenenheten. 

 

Effekter av nyinrättad tjänst, ungdomssekreterare 

Tjänsten är inriktad på åldersgruppen 17-21 år. Vuxenenheten ser ett ökat 

inflöde av personer i den aktuella åldersgruppen med ett utvecklat missbruk 

av bland annat syntetiska opioider såsom Oxicontin.  

När det gäller tjänsten som ungdomssekreterare så är nuläget att den person 

som idag innehar tjänsten har sagt upp sig och kommer att arbeta inom Barn 

och familjeenheten. En rekryteringsomgång har genomförts utan att någon 

behörig kandidat har hittats. Anledningen till uppsägningen är en för hög 

arbetsbelastning då de ärenden som kommer in i den aktuella åldersklassen 

ofta är komplexa med missbruk, ofullständig skolgång och i vissa fall 

hemlöshet. Tjänsten kräver också ett stort mått av samverkan med föräldrar, 

skola och andra samverkansaktörer. En diskussion pågår för att lösa den 

uppkomna situationen och de dialoger som förs i nuläget visar på att det är 

viktigt att organisera arbetet med gruppen ungdomar med 

beroendeproblematik på ett annat sätt. Det är till exempel viktigt att arbeta 

tillsammans som handläggare och medhandläggare likt hur man arbetar inom 

Barnavården för att minska belastningen på handläggare samt öka 
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rättssäkerheten. I samband med rekrytering av ny socialsekreterare för 

uppdraget behöver arbetssätt mm ses över.  

 

Deltar i debatten 

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

Martin Johansson (S). 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 104 Dnr 2021-000221 700 

Information angående OxyContin (Oxykodon)- 
droganvändning 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Peter Börjesson informerar muntligt om det aktuella läget vad 

gäller OxyContin-missbruk i Ronneby kommun.  

 Uppskattningsvis 40-50 kända fall, men det tros finnas ett stort 

mörkertal.  

 Främst unga vuxna. 

 Det finns ett bra samarbete med polisen.  

 Det skulle behövas en utbyggd öppenvård för att hantera detta 

problem.  

      

Deltar i debatten 

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

Kihlström-Widstrand (SD), Martin Johansson (S), Carina Aulin (SD), 

Birgitta Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L) och Mia Persson (MP). 

      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 105 Dnr 2022-000008 042 

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

 

Sammanfattning  

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

tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn maj 2022 

Aktualisering och insats barn maj 2022 

Exp: Akten 
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§ 106 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, maj 

månad 2022, redovisas för nämnden.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning maj 2022 

Exp: Akten 
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§ 107 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, maj månad 2022, 

redovisas för nämnden.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten maj 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam maj 2022  

Exp: Akten 
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§ 108 Dnr 2022-000087 042 

Verksamhetsuppföljning arbetsmarknad och 
integration (AME) 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Arbetsmarknad- och integrationsenheten, maj 

månad 2022, redovisas för nämnden.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Statistik AME maj 2022 

Exp: Akten 
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§ 109 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar: 

- Ett antal Lex Sahror har inkommit. Personal uppmuntras att 

rapportera missförhållanden. 

- Rekrytering pågår för ny enhetschef till vuxenenheten. 

- Ny enhetschef har rekryterats till Råd och stöd.   

- Interna omflyttningar på IFO.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 110 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

 * Beslut-2022000201-KS-§ 96 Internbudget AME 

 Beslut-2020000039-KS-§ 100 Gemensam överförmyndarnämnd 

 Beslut-2021000663-KS-§ 109 Kompetensförsörjningsstrategi 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 111 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 till 2022-05-31 redovisas 

skriftligt.  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(37) 
2022-06-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Nämndsekreterare Sofie Åkerström tar upp vad som gäller med fika till 

sammanträden. Beställning av fika görs till nämndsekreterare som då ser till 

att fikaavdrag görs på arvode.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 113 Dnr 2022-000127 751 

Individärende - SEKRETESS 
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§ 114 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 

 


