
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Listerbysalen, kl. 13 00 – 17 00,  ajournering kl 14 45 – 15 00  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2016-09-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 294 - 327 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 
Åsa Evaldsson 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-20   

Datum då anslaget tas ned 2016-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 
Ann Hermansson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M), Ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Svensson, (S) 

Tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M) 
Martin Moberg, (S)  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 325-326 
Else-Mari Emilsson, enhetschef §§ 294 – 307, 327 

Gerda Carlsson, teamledare §§ 308 – 324, 327 

Annika Ohlin, enhetschef §§ 324 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
 

Övriga  
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Ärendelista 

 
§ 294 Val av justerare 

Dnr 2016-000009 700 
 

4 

§ 295-324 Individärende 
Dnr 2016-000001 751 
 

5 

§ 325 Verksamhetsuppföljning 2016 – Barn och familjeenheten 
Dnr 2016-000037 759 
 

34 

§326 Inhyrning av konsult okt-dec 2016 
Dnr 2016-000054 701 
 

35 

§ 327 Övriga frågor/ärende 
Dnr 2016-000002 700 

36 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 
2016-09-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 294 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

Beslut 

________________ 
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§ 325 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och 
familjeenheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar tillsammans med förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich en redovisning gällande verksamhetsuppföljning, barn- 

och familjeenheten och EKB t o m augusti 2016. 

Antalet anmälningar har ökat och det har även inledda utredningar. 

EKB-placeringar visar en nedåtgående trend, detta bl a på grund av ålder och 

överflyttning till Migrationsverket. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S) samt tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund (M). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens  

protokoll. 

________________ 
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§ 326 Dnr 2016-000054 701 

Inhyrning av konsult okt-dec 2016 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen har behov av att förlänga befintlig inhyrning av 

socialsekreterarkonsult under perioden okt tom dec 2016. Konsulten är 

inhyrd av Dedicare och har varit inhyrd under hela 2016. Kostnaden för 

inhyrning av konsult på heltid under perioden okt-dec beräknas till ca  

320 tkr.  

 

Antalet inhyrda konsulter på socialförvaltningen har minskat från fyra st i 

början på året till en under september. Det finns ett tydligt behov av fortsatt 

konsult på utredningsenheten barn. En tjänst är fortsatt vakant och fyra av 

nio handläggare är nyanställda utan erfarenhet, varav tre stycken började sin 

anställning i juni månad.   

 

Under augusti har konsulter handlagt 33 barnavårdsutredningar, i nuläget 

handläggs 21 ärenden av inhyrd konsult. Det är inte möjligt att lägga över de 

utredningarna på övriga handläggare.      

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att förlänga avtal om  inhyrning av 

konsult under perioden oktober tom december 2016.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) samt 

tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkande  
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar om ett tillägg enligt Socialnämnden  

§ 121/2016: att nedanstående punkter är påbörjade för åtgärd. 

* Genomföra riskanalys för anlitande av konsulttjänster. 

* Utifrån riskanalys komplettera socialförvaltningens ledningssystem med 

riktlinjer och rutiner avseende inhyrda konsulter. 

* Utifrån ovanstående riskanalys påbörja upphandlingsförfarandet med 

målsättning att vara klara till årsskiftet 2017/2017. 
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* I samarbete med personalenheten utforma förordnande för konsulter. 

* Säkerställa att delegationsordningen följs vid upphandlandet av 

konsulttjänster. Socialnämnden kommer att fatta beslut om ev förändringar i 

delegationsordningen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att förlänga avtal om inhyrning av 

konsult under perioden oktober tom december 2016.   

Att notera att ovanstående punkter är påbörjande för åtgärd. 

________________ 
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§ 327 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson och teamledare Gerda Carlsson informerar 

om att ett antal ensamkommande pojkar som fyllt 18 år har fått avslag på 

ansökan om permanent uppehållstillstånd (put). De har fått flytta ut från 

HVB hemmen och blivit överflyttade till Migrationsverket. De som ej fått 

sin put-ansökan beviljad har möjlighet att överklaga beslutet. De har rätt att 

ansöka om fortsatt placering genom socialförvaltningen, som ger ett avslag 

om de inte har ett omfattande vårdbehov. Detta är en stor omställning och 

väcker en del oro på boendena. Inom fem dagar ska Migrationsverket 

erbjuda ett boende 

Enhetschef Else-Mari Emilsson har varit på ett samrådsmöte med Cura 

individutveckling och Karlshamns- Sölvesborgs- och Olofströms kommuner 

för diskussion i ärendet. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer en fråga till förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich om budgetläget. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att prognosen i tertial II visar på 

ett överskott om ca 7,3 miljoner kronor. Institutionsvården går bättre. Köp av 

verksamhet, LSS-ärenden visar högre kostnader. Socialförvaltningen har fått 

800 tkr i stimulansmedel beviljade från staten. Dessa ska användas att stärka 

barn- och ungdomsvården. En noggrann redovisning angående budgeten 

kommer på nämndens sammanträde.  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att Birgitta Larsson (RP) är 

sjukskriven och att en blomma är översänd till henne. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om en internrekrytering av 

kvalitetsutvecklare efter Sofia Wildros. Malin Gustavsson som kommer från 

försörjningsstöd, har fått tjänsten.  

Önskemål framförs om en presentation av den nya alkoholhandläggaren 

Amelie Hultman.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Svensson (S) samt 

tjänstgörande ersättarna Birgitta Lagerlund (M) och Martin Moberg (S). 
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Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera övriga frågor/ärende till 

dagens protokoll. 

________________ 

 


