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§ 25 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 26 Dnr 2016-000044 700 

Patientsäkerhetsberättelse  

 

Sammanfattning  

Medicinskt ansvarig sköterska Eva Bladh fördrar ärendet  

Medicinsk ansvarig sköterska, MAS, ska utöva tillsyn av verksamheten dels 

genom den av socialnämnden beslutad interna kontrollplanen dels genom 

egenkontroll. De senare kan beslutas av MAS själv och görs ofta med 

anledning av särskild händelse eller om uppgifter om brister framkommit på 

annat sätt.  

Delegeringsförfarandet och läkemedelshanteringen utgjorde kontrollmoment 

för 2015 års interna kontrollplan. Resultatet var mycket positivt. Arbetet med 

utbildning och kontroll av kunskaper inom läkemedelshantering inför 

delegering som infördes under 2014 har lett till goda resultat.   

Sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut inom 

socialförvaltningens hälso- sjukvårdsorganisation har ett väl fungerande 

samarbete med omvårdnadspersonalen vilket resulterar i en verksamhet som 

beaktar de enskilda patienternas behov och förutsättningar och samtidigt har 

en hög patientsäkerhet.  

Ett förtydligande kommer att göras i Tabell 1 – sammanställning avvikelser 

läkemedel 2015. Sjöarps avvikelser kommer att kompletteras i tabellen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar Eva Bladh för redovisningen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2016-000011 041 

Internbudget 2016 

 

Sammanfattning  

Ekonom Anna Lindén redovisar tillsammans med verksamhetschef Göran 

Fridh ett förslag till Internbudget för 2016, för ledamöterna.  

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD), Omid Hassib (V) 

samt ersättare Nicolas Westrup (SD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka Internbudget 2016, enligt presenterat 

förslag, för socialnämnden. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 28 Dnr 2016-000041 700 

Målarbete 2016 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att socialnämnden ska påbörja 

målarbeten inför 2016-2017. 

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med tillhörande 

måltexter, indikatorer och målvärden. Revidering sker vart fjärde år. 

Målvärdena kan dock revideras vartannat år om kommunfullmäktige ser det 

som nödvändigt.  

 

Målområdena ska bidra till att nå visionen. Kommunfullmäktiges strategiska 

målområden visar vilka områden som anses extra viktiga att arbeta med 

under de kommande fyra åren. För varje målområde finns en eller flera 

särskilt ansvariga nämnder/bolag som ska arbeta med dessa men det är varje 

nämnds/bolags skyldighet att se över möjligheterna att bidra till arbetet med 

att alla målområden uppfylls.   

 

Till varje målområde finns en måltext men inga specifika mål. Måltexten 

beskriver vad kommunen vill uppnå inom varje målområde.  

 

Utifrån målområdena tas indikatorer och målvärden fram. Indikatorerna ska 

hjälpa kommunen att bedöma om målen uppfyllts.  

 

Nämnds/bolagsmål 

Utifrån de strategiska målområdena och måltexterna tar respektive 

nämnd/bolag fram mål och ekonomiska prioriteringar för vad 

nämnden/bolagsstyrelsen ska åstadkomma för att nå de strategiska 

målområdena. På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr 

nämnderna/bolagsstyrelserna med de strategiska målområdena och 

måltexterna förutsätts nämnderna/styrelserna i sin tur styra sin 

förvaltning/bolag med mål. Det är viktigt att den röda tråden finns mellan 

kommunfullmäktiges strategiska målområden och 

nämndens/bolagsstyrelsens mål.   

 

En nämnd/styrelse kan ta fram mål som bidrar till att nå upp till ett eller flera 

strategiska målområden beroende på verksamhet. Målen bör med fördel 

kunna jämföras med andra kommuner och alltid ha indikatorer och 

målvärden. Indikatorerna ska om möjligt vara resultatindikatorer. Styrningen 
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blir även tydligare om nämnden/bolaget har få mål som istället byts ut vart 

annat år beroende på utvecklingsområden. 

 

Nämnds/bolagsmålen revideras vartannat år eller i samband med 

förändringar i de strategiska målområdena. De antas i nämnden/styrelsen 

senast 30 juni året innan de ska gälla.  

 

På nämndens sammanträde i mars kommer verksamhetsutvecklare Jonas 

Persson att lämna en redovisning hur arbetet ska påbörjas. 

 

Nämndens sammanträde i april kommer vara heldags sammanträde där 

förmiddagen kommer att ägnas åt målarbetet.   

 

De handlingar som varit utsända till dagens sammanträde ska sparas och tas 

med på kommande sammanträden..  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva 

Olsson (SD), Ylva Särnmark (L), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V) samt 

ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att komma 

med förslag till mål, tex där förvaltningen känner att de inte fullföljer sina 

åtaganden.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag till mål, tex där förvaltningen känner att de inte fullföljer sina 

åtaganden, samt mål som kan vara intressant att mäta och jämföra med andra 

kommuner. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
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§ 29 Dnr 2016-000042 002 

Delegationsordning - Socialnämnden 2016 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetschef Göran Fridh. 

Ett förslag till delegationsordning för socialnämnden redovisas. Handlingen 

har varit utsänd till ledamöterna. Eventuellt kommer ett tillägg, gällande 

inrättande av tjänster, att få genomföras under våren.  

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Omid Hassib (V) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till 

delegationsordning, utom punkt 2.12, där ett eventuellt kostnadstak ska 

påföras och redovisas på nästa sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros 
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§ 30 Dnr 2016-000043 700 

Kvalitetsberättelse  

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetschef Göran Fridh. 

Ett förslag till kvalitetsberättelse för socialnämnden redovisas. Handlingen 

har varit utsänd till ledamöterna. Totalt 21 arbetsgrupper har varit delaktiga i 

arbetet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Malin 

Månsson (S), Omid Hassib (V) samt Birgitta Lagerlund (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisad kvalitetsberättelse till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2016-000033 752 

Nödhjälpen, Anders Stenberg - Ansökan om 
kommunalt stöd för utsatta EU-medborgare. 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Anders Stenberg, ordförande i Nödhjälpen Ronneby, inkommer med en 

ansökan om kommunalt bidrag till lokalhyra och verksamhetsbidrag. 

I skrivelsen framkommer att Nödhjälpen Ronneby vill starta ett 

kontaktcenter och en värmestuga med möjlighet att sköta kost och hygien. 

Verksamheten ska vidare bistå med stöd, kontakt, samhällsinformation och 

rådgivning. Nödhjälpen Ronneby uppskattar att man behöver 4000 kronor 

till lokalkostnad och 1000 kronor till verksamheten. Ansökan omfattar en tid 

om 11 månader och den sammanlagda budgeten uppgår till 55 000 kronor.  

Bedömning 

Regeringens nationella samordnare har i dagarna presenterat en utredning för 

utveckling och samordning för utsatta EU-medborgare. 

Nationella samordnarens slutsatser är att 

Hanteringen av frågan bör läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen. 

Regionalt samarbete är även fortsättningsvis av stor vikt. Länsstyrelserna bör 

därför ges ett uppdrag att samordna arbetet med utsatta EU-medborgare. 

Varje länsstyrelse bör inom sin region skapa och underhålla en övergripande 

lägesbild, verka för ett gott samarbete mellan berörda aktörer samt ansvara 

för spridning av kunskap och goda exempel. 

Länsstyrelsen i Stockholm får uppdraget att samordna landets övriga 

länsstyrelser.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om verksamhetsbidrag från 

Nödhjälpen Ronneby samt 

att genom länsstyrelsen i Blekinge avvakta direktiv om hur kommunen ska 

arbeta med utsatta EU-medborgare.  

Deltar i debatten 

Ordförande ÅSA Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva 

Olsson (SD), Omid Hassib (V) samt Ylva Särnmark (L). 
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Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar avslag på beslutsförslaget och yrkar att skrivelsen 

översänds till fritid- och kulturnämnden för handläggning då det är den 

nämnden som handhar bidragsfrågor.   

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Magnus Stridh 

(SD) och Ylva Olsson (SD) att första att-satsen stryks men bifall till att-

satsen att genom länsstyrelsen i Blekinge avvakta direktiv om hur 

kommunen ska arbeta med utsatta EU-medborgare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldsson (M) m fl yrkanden. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall för Åsa Evaldssons (M) yrkande. 

Nej-röst för bifall för Malin Månssons (S) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen om röstning, enligt nedan, redovisas åtta (8) ja-röster, fyra 

(4) nej-röster och en ledamot som avstår att rösta, således bifalles ordförande 

Åsa Evaldssons (M) yrkande.  

Namn: Ja Nej Avstår 

Åsa Evaldsson (M) X   
Birgitta Larsson (RP) X   
Malin Månsson (S)  X  
Birgitta Lagerlund (M) X   
Kerstin Haraldsson (C) X   
Ylva Särnmark (L) X   
Ann Arleklo (S)  X  
Thomas Svensson (S)  X  
Omid Hassib (V)   X 
Ylva Olsson (SD) X   
Magnus Stridh (SD) X   
Anna Diurhuus-Gundersen (M) X   
Nils Nilsson (S)  X  
    

Summa: 8 4 1 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att ansökan om verksamhetsbidrag från Nödhjälpen 

översänds till fritid- och kulturnämnden  

samt att genom länsstyrelsen i Blekinge avvakta direktiv om hur kommunen 

ska arbeta med utsatta EU-medborgare.    

________________ 

Exp. 
Anders Stenberg, Nödhjälpen 
Fritid- och kulturnämnden 
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§ 32 Dnr 2016-000040 709 

Kartläggning av nämnder/bolags arbete med 
Barnkonventionen 

 

Sammanfattning  

Ordförande ÅSA Evaldsson (M) föredrar ärendet tillsamman med 

verksamhetschef Göran Fridh. 

 

I Ronneby kommun finns det en referensgrupp för barns rätt. Gruppen består 

av en tjänsteperson och en politiker från varje förvaltning/nämnd/bolag. 

Syftet är att arbeta för att integrera ett barnrättsperspektiv i alla kommunal 

verksamheter och att Barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys 

beslutsprocesser. För det fortsatta arbete behövs en nulägesbild av hur 

nämnder/bolag/förvaltningar arbetar med Barnkonventionen. Gruppen 

önskar svar på följande frågor:   

 

Hur ser arbetet ut med Barnkonventionen i er nämnd/bolag/förvaltning 

i dagsläget?  

 Hur vet vi att vi beaktar barnets bästa?  

 Vad innebär barnets bästa för oss?  

 När stöter vi på dilemman i beslutsfattandet där barnets bästa måste 

sättas åt sidan?  

 Hur motiverar vi det?  

 Hur låter vi barn och unga komma till tals i vår verksamhet i 

dagsläget?  

 Skulle vi kunna göra det i större omfattning/hitta andra rutiner?  

 Vad ser vi för hinder för att barn och unga ska komma till tals samt 

hur kan vi förekomma dessa? Finns det några barn som riskerar att 

diskrimineras av våra beslut, om, vilka då?  

 Vad kan vi göra åt det? 

 Sett över vem/vilka som skulle kunna vara bärare/driva arbetet 

framåt. (dvs. sett vilka resurser vi har i dagsläget att föra detta arbete 

framåt). 

Verksamhetschef Eira Bring har lämnat följande beslutsförslag: 

Socialnämnden har begärt en redovisning om hur förvaltningen arbetar med 

Barnkonventionen. 
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I både Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och LSS är det angivet att barns 

bästa ska beaktas och konsekvenserna för berörda barn ska dokumenteras. I 

våra rutiner och riktlinjer anges att barnets bästa och konsekvenserna ska 

dokumenteras det gäller allt arbete inom myndigheten och verkställigheten. 

I riktlinjer och rutiner för försörjningsstöd finns det särskilt angivet att hur 

barn påverkas ska beaktas och dokumenteras gällande t ex hyres- och 

elskulder och kläder mm. 

 

I riktlinjerna finns utrymme att bevilja extra bidrag till fritid mm för barn. 

Familjer med långvarigt bidragsberoende erbjuds särskild ekonomisk 

rådgivning. 

 

Barns delaktighet i utredningar 

I BBiC ska barns delaktighet dokumenteras. Barns delaktighet i 

barnavårdsutredningar och funktionshinderutredningar följs upp i nämndens 

målarbete. Barnavårdshandläggare och LSS handläggare erbjuds utbildning i 

barnsamtal. 

 

Verkställighet 

I Verkställigheten följer vi upp barns bästa i det behandlingsarbetet som 

bedrivs inom öppenvården och inom verkställigheten inom LSS. Inom 

öppenvården används BBiC. För övrigt upprättas genomförande planer för 

varje barn. Behandlingsarbetet bedrivs utifrån evidensbaserade metoder. 

 

Barnet får vid insatser en egen behandlare. 

 

Vårt analysarbete vad gäller gruppnivå kan bli bättre t ex när vi beslutar om 

omorganisationer och lokalfrågor. 

 

I samband med behandlingsarbetet låter vi alltid barnet komma till tals. Det 

gäller även väldigt små barn. Ett dilemma kan vara att föräldrar inte alltid 

låter barn komma till tals pga av olika anledningar. I dessa ärenden är det 

viktigt att jobba med föräldrarna så att de ska kunna se barnets bästa.  

 

Ett annat sätt är att jobba med skattningar för att på det viset kunna utröna 

hur barnen mår. 

 

För att nå bästa resultat jobbar vi ständigt med att vidareutbilda oss på 

området. I den handledning som erbjuds behandlingspersonalen är det av 

största vikt att handledaren ser vikten av barnperspektivet.  
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Deltar i debatten 

Ordförande ÅSA Evaldsson (M), ledamöterna Ylva Särnmark (L), Ylva 

Olsson (SD) Omid Hassib (V) Malin Månsson (S) samt ersättare Anna-Mi 

Tamsel (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslaget samt notera informationen till 

dagens protokoll.  

________________ 

Exp. 
Folkhälsosamordnar Sofie Ceder/Anna Förberg 
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§ 33 Dnr 2016-000029 733 

Behov av lokaler för daglig verksamhet enligt 9 § 10 
LSS, lagen om stöd till vissa funktionshindrade 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredra ärendet. 

Socialnämnden beslutade under § 10/2016 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att presentera ett förslag till hyresavtal gällande lokalerna på 

SörbyCentret Fastighets AB med följande intentioner: 

Om det går att hyra del av lokalen, eventuellt hyra en mindre 

lokal, kostnad för ombyggnad/ anpassning av lokalen, redovisa om 

det genererar några personalkostnader, förhandla om hyresavtalet 

för bästa ekonomiska förutsättningar. Redovisning av 

kostnader/finansiering i gällande budget och om behov finns för 

äskande av medel inför kommande år.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att teckna hyresavtal med SörbyCentret 

Fastighets AB med avtalstid 3 år till en kostnad av 152 000 kr/år. 

Finansiering kan ske inom befintlig ram eftersom avtalet angående taxiresor 

blev lägre än budgeterat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) samt Ylva 

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar med instämmande av ordförande Åsa Evaldsson (M) 

bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att teckna ett hyresavtal med SörbyCentret 

Fastighets AB med avtalstid tre (3) år till en kostnad av 152 000 kr/år. 

Finansiering kan ske inom befintlig ram eftersom avtalet angående taxiresor 

blev lägre än budgeterat.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 34 Dnr 2016-000003 700 

Delegationsärende 2016 

 

Sammanfattning  

Socialsekreterare Helen Löfgren redogör för fem delegationsbeslut. 

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Kerstin 

Haraldsson (C), Malin Månsson (S) Ylva Olsson (SD), Thomas Svensson (S) 

Magnus Stridh (SD), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare Nils Nilsson 

(S) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar att ett ärende återrapporteras till socialnämndens 

arbetsutskott.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt 

att ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

Att ett ärende ska återrapporteras på socialnämndens arbetsutskott.  

________________ 
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§ 35 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och 
familjeenheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredra ärendet och lämnar följande 

redovisning gällande verksamhetsuppföljning, barn och familjeenheten, för 

december 2015 och januari 2016.  

Mått dec 15 jan Totalt snitt/mån 

Antal inkomna 

anmälningar/ansökningar 

88 55 55 55 

ej EKB 61 53 53 53 

 EKB 27 4 4 4 

Antal inledda utredningar 40 26 26 26 

ej EKB 21 14 14 14 

 EKB 19 12 12 12 

Antal pågående utredningar 266 267 267 267 

Ej EKB 114 117 117 117 

 EKB 152 150 150 150 

Mer än 4 mån, ej förlängd totalt 62 96 96 96 

Ej EKB 26 35 35 35 

EKB 36 61  61 

Antal pågående placeringar ej EKB 60 60  60 

Familjehem 36 35  35 

Nätverkshem/släktinghem 9 7  7 

HVB 13 14  14 

SiS 2 4  4 

Antal pågående placeringar EKB 150 154  154 

Familjehem 23 21  21 

Nätverkshem/släktinghem 66 70  70 

HVB 61 63  63 

SiS 0 0  0 

Totalt antal pågående placeringar 210 214  214 

Antal nya placeringar1 11 1  1 

Antal avslutade placeringar 2 0 0  0 
1  Gäller ej omplaceringar i någon form, endast placering av unika barn)   
2  Gäller helt avslutade insatser (SoL/LVU på unika barn)   
Arbetsutskottets beslut 
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Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll. 

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll 

________________ 
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§ 36 Dnr 2016-000028 750 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Begäran om 
redovisning ang klagomål  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Inspektionen för Vård och Omsorg har den 14 december 2015 mottagit ett 

klagomål från en anhörig  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) Thomas 

Svensson (S), Omid Hassib (V) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ge verksamhetschef Göran Fridh i uppdrag att 

revidera yttrandet enligt framförda åsikter, att presidiet får i uppdrag att efter 

revidering godkänna detsamma samt att en rutin utarbetas och presenteras på 

sammanträdet i mars 2016. 

 

Översända yttrandet till Inspektionen för Vård och Omsorg. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
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§ 37 Dnr 2016-000034 752 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, begäran om 
yttrande gällande klagomål  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran frid föredrar ärendet. 

IVO, Inspektionen för vård och Omsorg har begärt en redovisning av 

socialnämndens handläggning av ärende. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att godkänna ovanstående yttrande samt besluta att 

översända yttrandet till Inspektionen för Vård och Omsorg.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) samt 

Ylva Särnmark (L). 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till Inspektionen för Vård och Omsorg. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
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§ 38 Dnr 2016-000036 700 

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredra ärendet. 

Ronneby kommuns internationella strategi förföll i september 2015 och det 

finns där med behov av att fatta beslut om en ny internationell strategi 

förperioden 2016-2017. 

 

Ronneby kommuns tidigare internationella strategi antogs av 

kommunfullmäktige i augusti 2013 och gällde enligt beslutet för åren 2014-

2015. Strategin har varit gällande under en kortare period och det finns 

därmed ingen anledning att göra större förändringar i strategin som sådan. 

Anpassningar i texten har gjorts för att passa den nya tidsperioden. Under 

innevarande period har verksamhetsbeskrivning skett för 2014 i samband 

med bokslut för 2014. Verksamhetsbeskrivning för 2015 rapporteras vid 

bokslut för 2015. Några av punkterna i den internationella strategin för 2014-

2015 har inte mötts, främst den att verksamhetsspecifika verksamhetsplaner 

skulle tas fram för förvaltningarna. Ett uppdrag bör därför lämnas i samband 

med att den internationella strategin antas till respektive nämnd att ge i 

uppdrag till respektive förvaltning att ta fram verksamhetsspecifika 

handlingsplaner för 2016 och 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutade under § 338/2105 

 anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017 

 ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att internationella 

kontaktpersoner utses på varje förvaltning senast siste februari 2016 

 ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att verksamhetsspecifika 

handlingsplaner tas fram på respektive förvaltning 

 uppdra den internationella styrgruppen att återkomma med en 

beskrivning av syfte och mål med våra vänortssamarbeten samt se 

över vilka vänortssamarbeten vi ser värde i att behålla och utveckla 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att utse förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

och kvalitetsutvecklare Sofia Wildros som internationella kontaktpersoner.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(31) 
2016-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget samt att arbetet med 

verksamhetsspecifika handlingsplaner påbörjas.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden föreslås beslutar att utse förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

och kvalitetsutvecklare Sofia Wildros som internationella kontaktpersoner 

samt att arbetet med verksamhetsspecifika handlingsplaner påbörjas. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros 
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§ 39 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 2016 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande information: 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – Beslut i ärendet om 

familjehems placerat barn. Ärendet är avslutat med kritik. 

 En omorganisation inom socialförvaltningen pågår, ledningsgruppen 

och en referensgrupp håller på med arbetet. Tre verksamheter ska 

omorganiseras till två. Förslag kommer att presenteras för 

socialnämnden i maj. 

 När det gäller personalläget inom förvaltningen är det fortsatt 

bekymmersamt, det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Ev 

anställa administrativ personal, med noggrann arbetsbeskrivning, för 

att avlasta socialsekreterarna med viss dokumentation. Lokalfrågan 

inom enheten är ett arbetsmiljöproblem då det finns för få 

kontorsrum. 

 Låsningen av Stadshuset skedde när en handläggare inom 

socialförvaltningen blev allvarligt hotad. Personen som hotade 

tjänstemannen är i dagsläget häktad. En översyn av säkerheten i 

Stadshuset bör genomföras.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Magnus Stridh (SD) Ylva 

Olsson (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 40 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter 2016 

 

Sammanfattning  

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) har inget att informera om 

när det gäller FINSAM, det senaste sammanträdet blev inställt. 

Cura Individutveckling har direktionsmöte den 24 februari 2016 så 

information kommer på ett senare sammanträde.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 
2016-02-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL 

Redovisning av klienters samtliga kostnader per insatstyp. 

Revidering av attestantlistan. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Omid 

Hassib (V), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättare 

Nils Nilsson (S) samt ersättare Anna-Mi Tamsel (KD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-09. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 34/2016 – Delegationsbeslut 2015. 

Kommunfullmäktige § 6/2016, fyllnadsval efter Liz Strid (SD) ledamot i 

socialnämnden. 

Kommunfullmäktige § 30/2016 – Kallinge Torg – Hyresavtal. 

Blekinge kompetenscentrum – Återrapportering från Blekinge avseende 

delar i överenskommelsen om stöd till EBP för verksamhetsåret 2015.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, mötesanteckningar 

samverkanskonferens flyktingsituationen, nationell lägesbild. 

SKL – Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen. 

Namnbyte – Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, har bytt 

namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser  

 

Inga kurs- och konferensinbjudningar finns att notera.  

________________ 
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§ 44 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärende  

 

Sammanfattning  

Ann Arleklo (S) meddelar att hon säger upp sitt uppdrag som ledamot i 

socialnämnden pga flytt från Blekinge Ordförande Åsa Evaldsson tackar för 

denna tid och önskar lycka till i framtiden. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att hon kommer att besvara en 

interpellation på kommunfullmäktige, ställd av KF-ledamöterna Roger 

Gardell (L) och Lena Mahrle (L).  

Information från Barnombudsmannen finns nu på flera olika språk.  

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

________________ 

 


