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§ 48 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

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

dagens protokoll, måndagen den 1 april kl  15 00.     

________________ 
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§ 49 Dnr 2019-000043 700 

Information/utbildning - Individ- och familjeomsorgen 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich inleder sammanträdet med en 

övergripande information om socialförvaltningen. Därefter informeras om 

individ- och familjeomsorgens enheter, utredningsenheten barn, barn- och 

familjeenheten, råd- och stöd familj, försörjningsenheten och vuxenenheten.   

Power Pointpresentationer delades ut till ledamöter och ersättare.    

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (OPT RP), 

Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson (MP), Thomas Svensson (S), ersättarna 

Åsa Evaldsson (M), Pia Zickbauer Svabre (S), Jan Petersson (S) och Martin 

Moberg (S). 

 

Ordförande Therese Åberg (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

en mycket bra och väl genomförd information/utbildning. 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen/utbildningen noteras 

till dagens protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2019-000019 751 

Individärenden/Sekretess/ omedelbart justerad 

________________ 
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§ 51 Dnr 7572  

Redogörelse av delegationsärende 

 

Enhetschef Ywonne Ödman föredrar ärendet tillsammans med 

socialsekreterare Helen Åman. 

Sammanfattning  

På sammanträdet 2019-02-28 § 44, ställdes en fråga gällande ett 

delegationsärende. En redogörelse för ärendegången redovisas för 

ledamöterna.     

Förslag till beslut 

Att socialnämnden noterar redogörelsen till dagens protokoll.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Nils Nilsson (S), Mia Persson (MP), 

Anna Carlbrant (OPT RP) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar notera redogörelsen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2019-000006 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Prognosen jämfört med budget visar ett underskott om 24 948 tkr. Nästa 

månads prognos förväntas ge en lite bättre prognos. 

Avvikelse 

Vht 513, Stöd service omsorg visar jämfört med budget ett underskott med  

2 498 tkr.  

Vht 515, Personlig assistans visar jämfört med budget underskott med  

2 537 tkr. 

Vht 517, HSL visar jämfört med budget överskott med 382 tkr. 

Vht 540, Missbruksvården visar jämfört med budget överskott med 954 tkr. 

Vht 545, Övriga vuxna visar jämfört med budget underskott med 1 795 tkr. 

Vht 550, Barnavården visar jämfört med budget underskott 13 115 tkr.  

Vht 570, Ekonomiskt bistånd visar jämfört med budget underskott 6 451 tkr.   

Vht 825, Administration visar jämfört med budget överskott med 193 tkr. 

Totalt för hela socialnämndens verksamhet är intäkterna 1 863 tkr lägre än 

budgeterat.  

Åtgärder 

Ett förändrat arbetssätt med start i början av februari kan påverka 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd. I nuläget är det för tidigt att se något 

resultat av detta. Samtidigt vet förvaltningen att ett större antal hushåll som 

har egenförsörjning har lämnat etableringen. Beslut om 50 nystartsjobb kan 

också ha inverkan på prognosen. Ett ökat antal placerade barn har lett till 

ökade kostnader. Alternativ till placering tex öppenvård övervägs alltid. 

Inom funktionsstöd pågår ett projekt gällande schemaläggning, arbetstidens 

längd mm. Projektet kommer att utvärderas vid halvårsskiftet. Om utfallet är 

lyckat kommer det att skapa en modell för övriga enheter med 

gruppbostäder.   

Enhetscheferna arbetar aktivt med att få ner kostnaderna och är mycket 

nogsamma i sin kostnadsuppföljning.     



 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 
2019-03-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant (OPT RP), Mia 

Persson (MP) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar att den nogsamma genomgången av den 

ekonomiska uppföljningen, per verksamhet, noteras till dagens protokoll, 

samt att förvaltningen uppmanas att arbeta aktivt för att få ner kostnader och 

vara nogsamma i sitt uppföljningsarbete.       

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att den nogsamma genomgången av den ekonomiska 

uppföljningen, per verksamhet, noteras till dagens protokoll samt att 

förvaltningen uppmanas att arbeta aktivt för att få ner kostnader och vara 

nogsamma i sitt uppföljningsarbete. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 53 Dnr 2019-000061 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 

Katarina Losell, MAS, äldreförvaltningen, föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 

patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 

egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 

har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 

har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 

hanterats. 

Patientsäkerhetsberättelse är upprättad och socialnämnden föreslås besluta 

att anta föreliggande redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

socialnämnden 2018 till protokollet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande redovisning av 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare socialnämnden 2018 till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Anna 

Carlbrant (OPT RP), Kerstin Haraldsson (C), Malin Månsson (S), Mia 

Persson (MP), Birgitta Lagerlund (M), och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med en oro 

gällande resultatet av kontroll av läkemedel och basala hygienrutiner.  
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Anna-Karin Wallgren (S) yrkar om följande tillägg: Att medicinen 

kontrollräknas ett visst datum varje månad. Datumet bestäms av ansvarig 

enhetschef. Att all berörd personal informeras skriftligt/muntligt till 

föreläsning/utbildning gällande basala hygienrutiner, vartannat år. 

Nyanställd personal informeras nogsamt om de rutiner som gäller.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

socialnämnden 2018, men känner en oro gällande resultatet av kontroll av 

läkemedel och basala hygienrutiner och ger MAS i uppdrag enligt nedan. 

Att medicinen ska kontrollräknas ett visst datum varje månad. Datumet 

bestäms av ansvarig enhetschef.  

Att all berörd personal informeras skriftligt/muntligt gällande basala 

hygienrutiner, vartannat år. Utbildning/föreläsning ska även genomföras. 

Nyanställd personal informeras nogsamt om de rutiner som gäller. 

En återrapport i ärendet ska genomföras på sammanträdet i maj eller juni 

2019. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 54 Dnr 2019-000060 700 

Kvalitetsberättelse 2018 

 

Kvalitetsutvecklare Lotte Bolwede föredrar ärendet och visar en Power 

Pointpresentation. 

Sammanfattning  

Enligt Allmänna råd SOSFS 2011:9 samt Allmänna råd till 7 kap. 1 § bör 

den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 

dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå  

- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,   

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och   

- vilka resultat som har uppnåtts.     

 

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad  

- att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och   

- att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.      

 

Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

 

Kvalitetsberättelsen är upprättad och socialnämnden föreslås besluta att anta 

föreliggande redovisning av kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2018 

till protokollet      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande redovisning av 

kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2018.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Thomas Svensson (S), Mia Persson (MP), Anna Carlbrant 

(OPT RP), Lena Mahrle (L) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

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

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.          

 
Beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta kvalitetsberättelse för 

socialförvaltningen 2018.      

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare Socialförvaltningen 
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§ 55 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning tillsammans med 

enhetschef Åsa Siebert gällande verksamhetsuppföljning barn- och familj, 

utredningsenheten barn och ensamkommande barn.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut  
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar tillsammans med enhetschef Ywonne 

Ödman en redovisning av verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ 

ekonomiskt bistånd.  

Den nya E-tjänsten för försörjningsstöd fungerar utmärkt. En plan för att 

införa en automatisering/robot för E-ansökan håller på att arbetas fram och 

kommer förhoppningsvis att vara på plats under senare delen av året. 

Verksamhetschef Göran Fridh visat en Power Pointpresentation över 

”Ekonomiskt bistånd i Ronneby” jämfört med Blekinge kommunerna och 

andra liksökta kommuner, för år 2017. Nya siffror för 2018 kommer i 

september.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Lena Mahrle (L), Birgitta 

Lagerlund (M), Anna Carlbrant (OPT RP), Anna-Karin Wallgren (S), Mia 

Persson (M), Nils Nilsson (S), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Åsa 

Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 57 Dnr 2019-000059 700 

Begäran om remissyttrande - Slopad straffrabatt för 
unga myndiga (SOU 2018:85) 

 

Verksamhetshetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tillsammans med 29 andra kommuner och en rad 

myndigheter fått en inbjudan att lämna synpunkter på betänkandet. 

 

Betänkandet 

 

Utredningens uppdrag var att lämna förslag på hur en slopad s k straffrabatt 

för åldersgruppen 18-20 år skulle utformas och att överväga olika modeller 

för straffmätning i åldersgruppen  

15-17 år. Utredningens uppdrag innebär skärpa straff för åldersgruppen 18-

20 år. Förslaget innebär i princip att åldersgruppen 18-20 år inte 

särbehandlas i lagstiftningen. Detta medför kraftiga straffskärpningar för 

många.  

För åldersgruppen 15-17 år har fyra olika modeller tagits fram av 

utredningen.  

Alternativ 1, innebär ingen förändring jämfört med idag och är det alternativ 

som utredning förespråkar.  

Övriga alternativ innebär olika former av straffskärpningar för 

åldersgruppen. 

Socialtjänstens uppdrag förändras inte avseende åldersgruppen 15-17 år vid 

alternativ 1. Vid alternativ 2-4 skulle sannolikt antalet ungdomar som döms 

till ungdomstjänst öka och fler ungdomar skulle föras över till 

kriminalvården. Enligt betänkandet är det sannolikt att de effekterna tar ut 

varandra.  

 

De huvudsakliga förslagen i betänkandet är: 

 Den s k ungdomsreduktionen vid straffmätningen tas bort för 

åldersgruppen 18-20 år 

 Kravet på särskilda skäl för att döma till fängelse i åldersgruppen 18-

20 år tas bort 

 Möjligheten att döma till ungdomstjänst tas bort för åldersgruppen 

18-20 år 

 Återfall i brott kan ge strängare straff från 18 års ålder mot 21 år idag 
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 Möjligheten att döma till ungdomsvård för åldersgruppen 18-20 år 

tas bort  

 Flera förslag till förändringar redovisas för åldersgruppen 15-17 år. I 

betänkandet förordas att inga förändringar görs för åldersgruppen 15-

17 år. 

 

Socialnämndens yttrande 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 

 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård och 

socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av ett 

fängelsestraff.  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner.   

 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

 Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och 

ekonomiska effekterna av de förändringarna inte tillräckligt utredda 

eller beaktade i betänkandet.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna Carlbrant (OPT RP), Mia Persson (MP), Lena Mahrle 

(L) och Nicolas Westrup (SD),  

Ajournering kl 16 20 - 16 35. 
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Yrkanden 1 

Malin Månsson (S) yrkar tillsammans med Mia Persson (MP) bifall till 

tjänsteförslaget.  

Yrkanden 2 

Anna Carlbrant (OPT RP) yrkar tillsammans med Lena Mahrle (L) bifall till 

tjänsteförslaget med följande tillägg: Att socialnämnden är orolig för den 

ökade grövre brottsligheten som går allt lägre ner i åldrarna och att nämnden 

inte tycker alternativen för åldrarna 15-17 är tillfredsställande utredda i 

betänkandet.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på bifall mot avslag på 

tjänsteförslaget och finner att socialnämnden bifaller detsamma.    

Propositionsordning 2 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på bifall mot avslag på 

Anna Carlbrant (OPT RP) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden 

bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta följande såsom sitt yttrande i ärendet och 

översända detsamma till kommunstyrelsen: 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 

 

 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård och 

socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av ett 

fängelsestraff. 

  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner. 
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 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

 Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och 

ekonomiska effekterna av de förändringarna inte tillräckligt utredda 

eller beaktade i betänkandet.   

 

 Att socialnämnden är orolig för den ökade grövre brottsligheten som 

går allt lägre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker alternativen 

för åldrarna 15-17 är tillfredsställande utredda i betänkandet. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2019-000015 003 

Begäran om remissyttrande - Ny kommunikationspolicy 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ny reviderad 

kommunikationspolicy. Policyn är till för alla medarbetare och 

förtroendevalda inom Ronneby kommun och de kommunala bolagen. 

En policy sammanfattar vad kommunen tycker är viktigt och styr arbetet i 

den riktningen.      

Bedömning 

Avsikten med policyn är att den tydligt ska beskriva vad som förväntas av 

anställda samt förtroendevalda i Ronneby kommun.  

Nedanstående punkter bör förtydligas i förslag till kommunikationspolicyn.  

Under rubrikerna: 

Inledning och syfte 

 Policyn anger att den är till för alla medarbetare. Önskvärt vore att 

tydliggöra de anställdas olika ansvar beroende på om man är chef 

eller medarbetare. 

 Policyn hänvisar till olika exempel på dokument såsom planer, 

strategier och riktlinjer i sin inledande text som är av strategisk vikt 

för kommunikation. Hänvisningar till, exempel på olika andra 

styrande dokument behöver förtydligas för att undvika frågetecken. 

Strategiska målområden 

 I texten hänvisas till kommunikationsenhetens verksamhetsplan samt 

till förvaltningens kommunikationsplan för att uppnå uppsatta mål 

osv. Kommunikationsenhetens verksamhetsplan bör ha sin 

utgångspunkt i respektive förvaltnings kommunikationsplan. 

Hur kommunicerar vi 

 Under tillgänglighet saknas översättning till andra språk. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att överlämna yttrandet till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson, Mia Persson 

(MP) och Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg 

under Hur kommunicerar vi: Under tillgänglighet saknas översättning till andra 

språk och minoritetsspråk. 

Lena Mahrle (L) yrkar att Målen för 2030 läggs till i dokumentet. 

Mia Persson (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget, Malin Månsson (S) och 

Lena Mahrle (L) yrkande med följande tillägg: att länk med de sju 

diskrimineringsgrunderna läggs till i dokumentet.         

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta följande såsom sitt yttrande i ärendet och 

översända detsamma till kommunstyrelsen: 

Inledning och syfte 

 Policyn anger att den är till för alla medarbetare. Önskvärt vore att 

tydliggöra de anställdas olika ansvar beroende på om man är chef 

eller medarbetare. 

 Policyn hänvisar till olika exempel på dokument såsom planer, 

strategier och riktlinjer i sin inledande text som är av strategisk vikt 

för kommunikation. Hänvisningar till, exempel på olika andra 

styrande dokument behöver förtydligas för att undvika frågetecken. 

Strategiska målområden 

 I texten hänvisas till kommunikationsenhetens verksamhetsplan samt 

till förvaltningens kommunikationsplan för att uppnå uppsatta mål 

osv. Kommunikationsenhetens verksamhetsplan bör ha sin 

utgångspunkt i respektive förvaltnings kommunikationsplan. 
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Hur kommunicerar vi 

 Under tillgänglighet saknas översättning till andra språk och 

minoritetsspråk. 

 Att Målen för Ronneby kommun 2030 och de sju diskriminerings-

grunderna läggs till i dokumentet. 

________________ 

Exp. 
Kommunikationsenheten, Johan Sandberg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 59 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar att under förmiddagen har 

socialnämndens ledamöter och ersättare fått mycket information om vad 

socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgen arbetar med. Nästa 

gång, den 23 april 2019, är det funktionsstöd som kommer att ha sin 

information/utbildning.   

Förvaltningen tar gärna emot synpunkter och respons på dagens 

genomförande.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att information noteras 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 dagens protokoll. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet. 

Protokoll: 

Cura Individutveckling, Direktionen, 2019-03-01.   

Yrkanden 

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

protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 61 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SOL och LSS.     

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

noteras till dagens protokoll.           

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut  
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-04. 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-12.  

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25. 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 87/2019 – Kompletteringsbudget 2019. 

Kommunfullmäktige § 59/2019 – Anhållan om entledigande som ledamot i 

socialnämnden, Ylva Särnmark (L), samt fyllnadsval. 

Kommunfullmäktige § 60/ 2019 – Anhållan om entledigande från uppdrag 

om ersättare i socialnämnden, Paulina Zofia Krynska (V), samt fyllnadsval.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delgivningsärenden mm 

noteras till dagens protokoll      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.                

Beslut  
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant (OPT RP) ställer en fråga om fältsekreterarna som blev 

pausade, när kommer de att gå tillbaka till sina ordinarie tjänster? 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att de kommer att återgå till sina 

ordinarie tjänster efter sista april 2019.  

Niclas Westrup (SD) tar upp en fråga hur socialnämnden ska förhålla sig till 

yrkanden. Ledamöterna ska inte ta varandras idéer utan hålla det inom 

partigrupperna. 

Malin Månsson (S) anser att det upp till var och en, alla har yrkanderätt. 

Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (OPT RP) och Anna-Karin Wallgren (S) 

framför att det är positivt med en samstämmig nämnd.    

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Malin 

Månsson (S), Mia Persson (MP), Anna-Karin Wallgren (S) och Nils Nilsson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att övriga frågor/ärenden noteras till 

dagens protokoll.           

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.          

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll. 

________________ 

 

 

 


