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§ 36 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

      

Beslut 

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 37 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 2022-04-05 kl. 17.00. 

Paragraf 41 justeras omedelbart efter sammanträdet 2022-03-29. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 38 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 39 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 40 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2022- SEKRETESS 
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§ 41 Dnr 2022-000031 101 

Remiss - Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

I Blekinge har aktörerna i beredningsgruppen Blekingesamverkan mot 

droger tagit fram en ny gemensam strategi för det regionala arbetet för 

perioden 2022-2026. En strategi som tar utgångspunkt i den nationella 

politiken men med en regionalt övergripande prioritering samt regionalt 

prioriterade insatsområden.  

 

Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den nationella ANDTS-

politiken (ANDTS står för Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel) i 

Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande arbete.  

Strategin beskriver fem regionala prioriteringar: 

1. Minskad införsel och försäljning av narkotika, illegala 

narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel i Blekinge. 

2. Ett förebyggande arbete med fokus på risk- och skyddsfaktorer för 

normbrytande beteenden och narkotikaanvändning.  

3. Förstärka arbetet med att förebygga bruk av narkotika, dopning och 

narkotikaklassade läkemedel hos unga vuxna. 

4. Stärka länets arbete gällande samsjuklighet, psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende, med fokus på utsatta grupper. 

5. Motverka den narkotikarelaterade dödligheten till följd av 

läkemedels- och narkotikaförgiftningar och utveckla det 

drogförebyggande arbetet i trafiken.  

 

Socialnämndens yttrande 

Ronneby kommun har fått möjlighet att yttra sig om strategin och här 

behandlas frågan om Socialnämndens inställning.  

Bedömningen är att det är en heltäckande strategi som omfattar såväl 

tillgänglighetsfrågan, det förebyggande arbetet samt vård- och stödinsatser. 

Texten är omfattande och det är bra att det kommer en sammanfattning 
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framöver som blir mer lättöverskådlig när arbetet ska drivas vidare ute i 

verksamheterna.  

Socialnämnden ser positivt på att fokus i strategin läggs på barn, unga, unga 

vuxna och narkotika. Vi ser även positivt på de regionala prioriteringarna 

som strategin lyfter fram och ser utifrån verksamheternas arbete att det 

överensstämmer väl med de områden vi ser som utmaningar framöver och 

därmed viktiga att prioritera. Särskilt kan nämnas det förebyggande arbetet 

som har stort fokus i Socialnämndens arbete samt i hela Ronneby kommun 

samt fokus på samsjuklighet som vi ser som ett område där vi behöver 

fortsätta samordna våra insatser med andra aktörer för att nå resultat. Just 

samordningen av insatser mellan olika aktörer är viktig och lyfts på flera 

ställen i strategin.  

En kommentar på sakinnehåll är att det på sidan 18 skrivs ”Det är av stor 

vikt att samverka kring högriskindivider för att minska antalet placeringar 

vid institution, så kallas tvångsvård” Ett förtydligande här är att alla 

placeringar på institution inte sker med stöd av tvångslagstiftningen LVU 

eller LVM utan sker också på frivillig väg. Det kan vara så att man syftar på 

placeringar inom Statens institutionsstyrelse och då handlar det om 

tvångsvård men det kräver ett förtydligande.      

Förslag till beslut 

- Att Socialnämnden ställer sig bakom den regionala strategin och 

lägesbilden för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026, 

samt  

- Att protokollet justeras omedelbart och att remissvaret översänds till 

Folkhälsosamordnare för vidare sammanställning av Ronneby 

kommuns remissvar i frågan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), 

Marianne Lundkvist (L), Malin Månsson (S), Martin Johansson (S), Anna 

Carlbrant (-) och Eva Kihlström-Widstrand (SD). 

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 ställer sig bakom den regionala strategin och lägesbilden för 

det drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026, samt att protokollet 

justeras omedelbart och att remissvaret översänds till Folkhälsosamordnare 

för vidare sammanställning av Ronneby kommuns remissvar i frågan. 

________________ 

Underlag: Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i Blekinge 

2022-2026 

 

Exp: Akten, Folkhälsosamordnare 
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§ 42 Dnr 2022-000041 700 

Information om implementering av BIP i 
Socialnämnden i Ronneby 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

Inom ramen för Samordningsförbundet Finsam i Blekinge har man fattat 

beslut om att införa BIP. BIP står för Blekinge med Individuellt Perspektiv 

och är ett förhållningssätt som syftar till att samordna insatser i arbetet med 

att få individer i arbete.  

Förhållningssättet grundar sig i den danska BIP-studien som är den 

internationellt största inom sitt område. Studien omfattade 4000 personer 

under åren 2013-2016 på tio jobbcenter i Danmark. Projektet följde deltagare 

och handledare genom ett frågeformulär var tredje månad i fyra års tid. Det 

genererade 11 faktorer för anställningsbarhet.  

 

Resultatet visar vikten av att: 

 Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex arbetspraktik kombinerad 

med en hälsoinsats 

 Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 

 Ha en handledare som tror på individens förmåga att komma till 

arbetet 

 Ha samma handledare under hela perioden. 

 Hela tiden ha fokus på arbete/studier. 

Forskningsstudien visade också vikten av att faktiskt erbjudas insatser. 

Individer som inte fick några insatser alls, stod inte stilla i sin utveckling 

utan kom allt längre från arbetsmarknaden. Resultaten visar att individerna 

gör betydligt större framsteg om man ger flera parallella insatser samtidigt i 

jämförelse med att arbeta med till exempel hälsoförberedande insatser först 

och sedan arbetspraktik. Det bästa vi kan göra är alltså att ge flera parallella 

insatser på en och samma gång ur ett helhetsperspektiv och där är samverkan 

mellan olika aktörer avgörande.  

Inom verksamheten i Ronneby har vi påbörjat en dialog kring införande av 

arbetssättet i ledningsgruppen samt mellan försörjningsenheten och 

arbetsmarknadsenheten. Vår intention är att framöver implementera BIP i 

våra verksamheter som arbetar med sysselsättningsfrågor. Målsättningen 

med implementeringen är att vi skapar tydligare och bättre samverkan med 
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andra aktörer samt att vi genom det ser en ökad rörelse mot egen försörjning 

för våra klienter som idag finns inom Försörjningsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten.          

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

- att ställa sig bakom implementeringen av förhållningssättet BIP samt, 

- att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Anne Afor (KD), Martin Johansson (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Marianne 

Lundkvist (L) och Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (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 ställa sig bakom implementeringen av 

förhållningssättet BIP samt, att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(36) 
2022-03-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2022-000057 700 

Information FUT- felaktiga utbetalningar 

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson. 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Malin Gustafsson informerar om arbetet med FUT, felaktiga 

utbetalningar, med en PowerPoint-presentation som delgetts ledamöterna 

innan sammanträdet.        

Deltar i debatten 

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

Johansson (S), Eva Kihlström-Widstrand (SD), Jan Petersson (S), Marianne 

Lundkvist (L) och Mia Persson (MP). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: FUT presentation 

 

Exp: Akten 
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§ 44 Dnr 2022-000061 700 

Socialnämndens delegationsordning gällande bistånd 
enligt LMA 

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson. 

 

Sammanfattning  

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer 

från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom 

EU. Det finns ett behov av att komplettera Socialnämndens 

delegationsordning avseende beslut om bistånd enligt LMA Lag (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

 

Nuvarande lydelse: 

LMA 
13.40 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

utlänningar som har ansökt om 

uppehållstillstånd i Sverige och av 

särskilda skäl medgetts rätt att 

vistas här medan ansökan prövas.  

 

17-19 

§§ 

LMA 

Handläggare 

 

 

 

Avser 

ungdomar med 

särskilda skäl, 

se nya 

gymnasielagen 

 

Föreslagen ändring: 

LMA 
13.40 Beslut om bistånd till utlänningar som 

har beviljats uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd eller utlänningar som 

ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 

och av särskilda skäl medgetts rätt att 

vistas här medan ansökan prövas.  

 

17-19 

§§ 

LMA, 

3 a § 

LMA 

Handläggare 

 

 

 

 

      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

- Anta föreslagen ändring i Socialnämndens delegationsordning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 
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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 föreslagen ändring i Socialnämndens 

delegationsordning 

________________ 

Exp: Akten, Kvalitetsutvecklare, enhetschef Malin Gustafsson 
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§ 45 Dnr 2022-000059 700 

Information- Försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsinsatser 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Malin Gustafsson och Magnus Abrahamsson, coach på 

arbetsmarknadsenheten, informerar om sitt arbete med försörjningsstöd och 

arbetsmarknadsinsatser. Underlag har delgetts ledamöterna innan 

sammanträdet.      

Deltar i debatten 

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

Eva Kihlström-Widstrand (SD), Anna Carlbrant (-), Martin Johansson (S), 

Pia Zickbauer- Svabre (S), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), Bridget 

Afor Anne (KD) och Birgitta Lagerlund (M).  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  PowerPoint presentation- Information SN mars -22. 

Matris 202203 

Datorkunskap grund 

STANS info till handläggare 

Upplägg SARA 

 

Exp: Akten 
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§ 46 Dnr 2022-000038 041 

Återremiss Internbudget Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten 2022 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. Magnus Abrahamsson, 

coach på arbetsmarknadsenheten, och ekonom Anna Lindén finns med och 

svarar på frågor. 

 

Sammanfattning  

Besparing om 1 500 tkr ålades Enheten för Arbetsmarknad och integration i 

samband med beslut av kommunens budget för 2022-2023. Socialnämnden 

beslutade att återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med alternativ. Förslag till internbudget för verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration samt risk- och konsekvensanalys finns i 

bilagor som underlag till beslut. 

Förslag till alternativ internbudget innebär besparing för Navigatorcentrums 

verksamhet som helhet.      

Bedömning 

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. 

Ytterligare beskrivning och analys återfinns i utförd risk- och 

konsekvensanalys.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta förslag till internbudget för Verksamhet 

Arbetsmarknad och Integration för 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Nicolas 

Westrup (SD), Martin Johansson (S), Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Mia Persson (MP) och Martin Moberg (S).  
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Yrkande 1 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på tidigare förslag på internbudget som 

redovisades av förvaltningen på sammanträdet 2022-02-22; internbudget 

med besparing inom område Café Stadshuset samt tjänster som utförs utifrån 

Arbetscenters verksamhet. 

Yrkande 2 

Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden skickar ärendet till 

kommunstyrelsen för äskande av 1500 tkr så att utpekade verksamheter kan 

fortsätta som vidare då en besparing skulle vara kontraproduktivt.  

Yrkande 3 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Malin Månsson (S) yrkande med 

tillägget: Vid uteblivit tilläggsanslag blir konsekvensen ett nedläggande av 

navigatorcentrum. 

Yrkande 4 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att internbudget beslutas enligt 

befintlig ram.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på eget yrkande 1 genom 

öppen acklamation och finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition Malin Månssons (S) yrkande 

och finner att socialnämnden avslår detsamma. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförande Therese Åbergs (M) yrkande 1 röstar JA. 

De som önskar bifalla Malin Månssons (S) yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 

JA- Therese Åberg (M) 

JA- Anna Carlbrant (-) 

NEJ- Malin Månsson (S) 

JA- Birgitta Lagerlund (M) 

NEJ- Thomas Svensson (S) 

NEJ- Nils Nilsson (S) 
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NEJ- Mia Persson (MP) 

NEJ- Nicolas Westrup (SD) 

NEJ- Magnus Björk (S) 

JA- Marianne Lundkvist (L) 

NEJ- Eva Kihlström- Widstrand (SD) 

NEJ- Carina Aulin (SD) 

JA- Eva Johansson (C) 

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

ordförande finner att Socialnämnden bifaller Malin Månssons (S) yrkande. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Nicolas Westrups (SD) 

tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på yrkande 4, att 

internbudget beslutas enligt befintlig ram, och finner att socialnämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Skicka 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.  

2. Internbudget beslutas enligt befintlig ram. 

Reservation   

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

Marianne Lundkvist (L) samt Eva Johansson (C) reserverar sig mot 

beslutspunkt 1 till förmån för eget yrkande (yrkande 1). 

________________ 

Underlag: Riskbedömning och handlingsplan Navigatorcentrum 

 

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen  
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§ 47 Dnr 2022-000052 700 

Feriearbete 2022 tillsynslaget 

Magnus Abrahamsson, coach på arbetsmarknadsenheten, föredrar ärendet. 

 

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 

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

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Ytterligare 

satsning som gjordes sommaren 2021 var tillsynslag som tog hand om 

grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 

Ronnebyslingorna. En lyckad satsning som mötte många behov både inom 

kommunens olika verksamheten och för de feriearbetare som fick 

möjligheten att ha sina 3 arbetsveckor i tillsynslaget. Framförallt mötte det 

ett stort behov hos de unga med LSS beslut som söker förlängt feriearbete. 

Något som en handfull unga söker varje år. Varje år söker även en handfull 

unga med behov av särskilt stöd som har rätt till feriearbete men där 

placeringen blir en utmaning. Genom tillsynslaget så kunde vi även möta 

deras behov i större utsträckning. Den extrakostnad vi bedömer för 

tillsynslaget beräknas till 150 tkr.      

Bedömning 

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

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Sommaren 2021 var, precis som 2020, 

speciell då vi inte kunde erbjuda några ferieplatser varken inom 

äldreomsorgen eller inom kök till följd av pandemin. 2022 ser annorlunda ut 

och planering för ferieplatser inom äldreomsorgen och kök finns för i år. 

Under 2021 ersatte vi platserna inom äldreomsorg och kök genom att bland 

annat skapa nya platser inom näringslivets besöksnäring i Ronneby. Nytt för 

2021 var också att vi använde oss av regeringens satsning på ungdomsjobb 

och anställde 18-20 åringar som handledare och skapade ett tillsynslag som 

tog hand om grillplatser, badplatser samt andra träffpunkter inom spåren i 

Ronnebyslingorna. Inför sommaren 2022 har ingen statlig satsning gjorts på 

ungdomsjobb men behovet av att även i år kunna erbjuda arbete inom ett 

tillsynslag är stort. Vi har ungdomar varje år som behöver den typen av 

arbetsuppgifter som kan erbjudas inom ett tillsynslag samt att vi kan genom 

tillsynslag möta behovet av förlängda feriearbete till unga med LSS beslut i 

större utsträckning. I samverkan med Teknik, fritid- och kulturförvaltningen 

samt landsbygdssamordnare inom Enheten för Strategisk samhällsutveckling 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(36) 
2022-03-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

har vi goda erfarenheter av att hålla tillsynslaget igång. Våra 

samverkanspartners ser också ett stort behov av att ha laget igång ännu en 

sommar. Kostnad för tillsynslaget kan vi hålla nere genom att använda redan 

existerande arbetsstrukturer men eftersom vi i dagsläget inte fått till oss 

någon information kring statlig satsning på ungdomsjobb så äskar vi medel 

för löner för handledare som totalt omfattar 150 tkr.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 

tillsynslag sommaren 2022.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

bifall.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 150 tkr till löner för handledare för 

tillsynslag sommaren 2022.  

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2022-000055 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Katarina Losell, MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska, 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. 

Nytt för 2022 är att en ny mall för patientsäkerhetsberättelsen har tagits fram 

som baseras på den Nationella handlingsplanen för stärkt patientsäkerhet.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås: 

- Att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet.      

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 föreslås att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Patientsäkerhetsberättelse för 2021 

 

Exp: Förvaltningschef socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 49 Dnr 2022-000063 700 

Kvalitetsberättelse 2021 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska den som bedriver 

verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ha ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att systematiskt och 

fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Med stöd 

av ledningssystemet ska den som ansvarar för verksamheten planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.   

Den som ansvarar för verksamheten ska dokumentera arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Årligen bör även en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas där det 

framgår hur arbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 

som uppnåtts. 

 

Kvalitetsberättelse 2021 innehåller en redogörelse över kvalitets- och 

utvecklingsarbetet som utförts i Socialförvaltningen kopplat till målarbete, 

internkontroll och systematiskt kvalitetsarbete under 2021.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna kvalitetsberättelsen för 2021.      

Deltar i debatten 

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

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 föreslås besluta att godkänna kvalitetsberättelsen för 2021. 
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________________ 

Underlag: Kvalitetsberättelse 2021 

 

Exp: Akten, kvalitetsutvecklare 
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§ 50 Dnr 2022-000064 700 

Redovisning Sesams arbete 

 

Sammanfattning  

Ärendet bordläggs till april. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 51 Dnr 2022-000008 042 

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

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, februari månad 2022, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.          

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M). 

    

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn feb 2022 

Aktualisering och insats barn feb 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 52 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, februari 

månad 2022, redovisas för nämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), 

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning jan 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 53 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, februari månad 

2022, redovisas för nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg.     

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt 

påpekar att rubriksättning och antal placeringar måste korrelera i 

beslutsunderlaget under rubriken Antal pågående placeringar. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten feb 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam feb 2022  

Exp: Akten 
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§ 54 Dnr 2021-000218 009 

Remiss- Kompetensförsörjningsstrategi och förslag på 
uppföljning 2022-2025 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Syftet med Kompetensförsörjningsstrategin är att skapa en gemensam bild 

av vad kompetensförsörjning är inom ramen för kommunens uppdrag och att 

tydliggöra vad arbetsgivaren bör fokusera på för att möta 

kompetensutmaningen. 

I svaret efterfrågas hur nämnderna ser på:   

 - förslaget till kompetensförsörjningsstrategi samt  

 -ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga 

   konsekvenser som kan komma att uppstå om förslaget går 

   igenom 

Yttrande                                                                                

Dokumentet är väl genomarbetat och ger god vägledning. Socialnämnden 

har inga synpunkter eller tillägg att göra.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarens förslag till 

Kompetensförsörjningsstrategi 2022-2025.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (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 ställer sig i sin helhet bakom utredarens förslag till 

Kompetensförsörjningsstrategi 2022-2025. 
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________________ 

Underlag: Förslag Kompetensförsörjningsstrategi för Ronneby kommun 2022 -2025 

 

Exp: Akten, kanslienheten 
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§ 55 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 

  

- Beslut från IVO i ärende från 2020. IVO avslutar ärendet. 

- Beredskap inför kommande flyktingtillströmning på grund av 

situationen i Ukraina.  

- Kommunen har tillsatt en flyktingkoordinator på 50%. 

- Therese Bohnsack, verksamhetschef AME, är föräldraledig. 

          

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Eva Kihlström- 

Widstrand (SD).  

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 56 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

      

 Protokollsutdrag gällande UN beslut 2022-02-17 (N§37:2022) 

Lägesbild - Förskola samt avvecklingsplan feb 2022  

 Direktionsprotokoll 2022-02-25 justerat, Cura Individutveckling 

 §6 Beslut om ekonomisk ersättning till de förtroendevalda, Cura 

Individutveckling  

 Bilaga §6 2022 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Karlshamnskommun, Cura Individutveckling 

 Redovisning av medel "Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för 

barn och unga i åldrarna 6–15 år"    

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 57 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 till 2022-02-28 redovisas 

skriftligt.       

      

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 58 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) informerarom om hur situationen ser ut 

angående barn i kö till projektet SURF. Detta efter tidigare förfrågan. 

Malin Månsson (S) tar upp frågan om utbildningar för politiker som är 

förenade med en kostnad. Alla bör uppmärksamma att mail med erbjudande 

om utbildningar som är förknippade med en avgift ska vara förankrade i ett 

beslut för att kostnaden ska tas av nämnd.     

________________ 

Exp: Akten 

 


