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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande §§ 84-93
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande
Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Ylva Olsson (SD)
Magnus Stridh (SD)
Martin Moberg (S)

Tjänstgörande ersättare

Monica Fredriksson (C)
Anna-Karin Wallgren (S)
Rolf Loberg (RP) §§ 94-97

Övriga närvarande
Ersättare

Rolf Loberg (RP) §§ 84-93
Linda Johansson (SD)

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Sofia Wildros, kvalitetsutvecklare §§ 84-87
Anna Lindén, ekonom § 86
Yvonne Ödman, teamledare §§ 90-91
Menesha Alijaj, socialsekreterare §§ 90-91
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Annette Ludvigsson, Länsstyrelsen Blekinge län § 85
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§ 84

Dnr 2016-000009 700

Val av justerare
Sammanfattning
Justerare för dagens sammanträde blir ledamot Malin Månsson (S).
________________
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§ 85

Dnr 5757

Information från Annette Ludvigsson, Länsstyrelsen,
ny lag avseende dold tillsyn på försäljningsställen
Annette Ludvigsson från länsstyrelsen lämnar en redovisning gällande ny lag
avseende dold tillsyn på försäljningsställen. Lagen trädde i kraft 1 mars
2014.
Sammanfattning
Den nya lagen har till syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen
och den som lämnar ut folköl och om skyldigheten att förvissa sig om att
mottagaren har uppnått den ålder som anges i 3 kap. 7 §, får kommunen
genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en
person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att
näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska
snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om
kontrollköpet.
Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för
kommunen att meddela förbud eller varning.
Bilder visades på ungdomar i olika åldrar, vilket visade hur svårt det är att
åldersbestämma unga.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) samt Martin Moberg (S).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Annette Ludvigsson för en intressant och bra redovisning.
Alkoholhandläggare Esti Besedes kommer att sluta på socialförvaltningen,
ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters stora tack
för ett mycket bra genomfört arbete, önskar lycka till med nya jobbet och i
framtiden.
Alkoholhandläggare Esti Besedes tackar socialnämnden för ett mycket bra
samarbete.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 86

Dnr 2016-000011 041

Tertialuppföljning I per 30 april 2016
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med
ekonom Anna Lindén.
Sammanfattning
Socialnämndens prognos visar på ett överskott om 8 591 tkr.
Prognosen inkluderar mottagandet av ensamkommande barn samt övriga
flyktinghushåll, verksamhet 600 samt 601.
Positiv avvikelse
Det prognostiserade överskottet beror på minskat behov av ekonomiskt
bistånd, samt minskat behov av köp verksamhet, extern placering i form av
skolinternat eller annat boende enligt LSS/SoL för personer med funktionsnedsättning. Placeringskostnader för barn/ungdomar exklusive ensamkommande barn är lägre än budgeterade medel. Anledningen är färre och
kortare placeringar. Socialförvaltningens öppenvårdsarbete på hemmaplan
påverkar resultatet positivt.
Negativ avvikelse
Personlig assistans verksamhet 515 avviker negativt med 1 200 tkr beroende
på nytt ärende med enligt LSS samt beviljade utökade timmar i ett pågående
ärende som inte täcks av ersättning enligt SFB.
Åtgärder
Socialnämnden bedriver ett ständigt utvecklingsarbete med målsättning att
förbättra kvaliteten inom respektive verksamhetsområde. Inom de olika
områdena planeras och pågår kompetenshöjande insatser för personalen. Det
genomförs och har genomförts en hel del insatser för att rekrytera och
behålla personal. Målsättningen är att undvika behovet av konsultköp
(socialsekreterare).
Socialförvaltningen har genomfört organisationsförändringar i daglig
verksamhet/sysselsättningen för att på ett bättre sätt möta upp med ett
varierat utbud av arbetsuppgifter/sysselsättning som innebär högre kvalitet
får deltagarna. Vidare har det genomförts organisationsförändring inom
socialpsykiatriska teamet, boendestöd. Detta innebär bl a att insatser
fortlöpande erbjuds under helger och kvällar
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Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros lämnar en redogörelse över uppföljning av
indikatorerna som ska ske i samband med tertialrapport I. Av tre mål är ett
av målen är uppnått.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Malin Månsson
(S), Ylva Särnmark (L) samt Ylva Olsson (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att efter nogsam genomgång godkänna
Tertialrapport I per den 30 april 2016 och översända densamma till
kommunstyrelsen/budgetberedningen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 87

Dnr 2016-000041 700

Målarbete 2017-2018
Kvalitetsutvecklare Sofia Wildros föredrar ärendet tillsammans med.
förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Sammanfattning
Ett förslag till mål för socialnämnden 2017-2018 med indikatorer presenteras
för ledamöterna. Strategiska målområden är: Fler jobb, Bra omsorg, Bra
Socialtjänst. Dessa redovisades tillsammans med socialnämndens mål,
indikatorer, redovisningsperiod samt målvärde. Några av indikatorerna
redovisas tillsammans med kommunfullmäktiges mål.
Efter diskussioner ska vissa justeringar genomföras i dokumentet som vid
socialnämndens möte i juni kommer att tas upp som ett beslutsärende.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Särnmark
(L) Ylva Olsson (S) Birgitta Lagerlund (M), Magnus Strid (SD) samt Malin
Månsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll samt att
återaktualisera ärende på sammanträdet i juni 2016.
________________
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§ 88

Dnr 2016-000001 751

Individärende/Sekretess
________________
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§ 89

Dnr 2016-000001 751

Individärende/Sekretess
________________
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§ 90

Dnr 2016-000037 759

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och
familjeenheten
Teamledare Yvonne Ödman lämnar en redovisning gällande verksamhetsuppföljning för januari t o m april 2016.
Sammanfattning
Vidare om personalsituationen inom barn- och familjeenheten. I dagsläget
finns det sex socialsekreterare och en teamledare som handlägger ärende.
En person har sagt upp sig och en person går på föräldraledighet. Av fyra
vakanser är tre tillsatta i dagsläget. Två konsulter är inne och avlastar
enheten tom augusti 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill
(S), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L)
Ylva Olsson (SD) samt Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
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§ 91

Dnr 2016-000003 700

Delegationsärende
Teamledare Yvonne Ödman redogör för fem delegationsbeslut.
Socialsekreterare Menesha Alijaj redogör för fem delegationsbeslut
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva
Särnmark (L) Ylva Olsson (SD) samt tjänstgörande ersättare Monica
Fredriksson (C).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt
att ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 92

Dnr 2016-000080 701

Ansökan om 2016 år utvecklingsmedel till skyddat
boende
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.

Sammanfattning
Sesam har till länsstyrelsen ansökt om 2016 års utvecklingsmedel till
skyddat boende.
Mål och syftet är att alla nyanlända ska veta om sin rätt att få leva ett liv utan
våld och vad det innebär, samt att nyanlända ska veta vilken hjälp som finns
att få om hen utsätts för våld i nära relation. Att medarbetare och
samverkanspartners samt myndigheter inte bara ska känna till vad som
definierar våld i nära relation utan också vad syftet med skyddat boende är,
för att kunna hänvisa våldsutsatta vidare.
Planerade insatser:
Ronneby är en kommun som tog emot ca 600 nyanlända med
uppehållstillstånd under 2015 och som ha byggt upp en egen modell av
samhällsorientering. Blekinges integration och utvecklingscenter, som även
sträcker sig utanför kommunen.
Sesam är en egen enhet inom Ronneby kommun som arbetar enbart med
våld i nära relation samt med människor i prostitution och människohandel.
Idag finns Sesam, på sporadisk förfrågan, ute och informerar på SFI:s
samhällsorientering för nyanlända, vilket ofta ger nya individer till Sesams
verksamhet och det skyddade boendet. Problemet är att det ligger på eget
intresse från samhällskommunikatörerna att bjuda in Sesam till deras
lektioner. Ett annat problemområde är att det finns en efterfrågan om att
Sesam ska informera om våld i nära relationer och rätten samt möjligheten
till skydd, stöd och behandling även utanför den egna kommunen. Något
som Sesam inte gör, eftersom enheten endast är för egna kommuninvånare.
Det finns ett behov av och en efterfrågan om samhällsinformation till
nyanlända utöver vad Sesam idag har möjlighet att tillfredsställa. Genom en
gemensam informationsplan med SFI och där varje kommun tar sitt
ansvar att informera inom sin kommun, blir arbetet mera effektivt. Genom
att använda sig av ett gemensamt grundmaterial vid informationstillfällena
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över hela Blekinge, och oavsett vilken som håller föredraget blir
informationen lika för alla nyanlända. Genom att utveckla en rutin och
samverkan för att nå ut konsekvent till en specifik målgrupp med
information om skyddat boende, ökar möjligheter för varje våldsutsatt
individ att kunna leva ett liv utan våldsutsatthet och själv ha möjlighet att
bestämma över sitt liv.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Olsson
(SD) samt Ylva Särnmark (L).
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ansökan om utvecklingsmedel till
skyddat boende 2016.
________________
Exp.
Länsstyrelsen Skåne
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§ 93

Dnr 2016-000007 700

Aktuellt i verksamheten
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Sammanfattning
 Statens Institutionsstyrelse har i skrivelse till socialnämnden svarat
på behovet av ökat antal platser på SiS. (utsänd till ledamöterna)


Inspektionen för Vård och Omsorg – Beslut i ärende egeninitierad
tillsyn av handläggningen av ett ärende gällande våld i nära
relationer. Ärendet är avslutat utan anmärkning.



Personalsituationen inom socialförvaltningen är fortfarande pressad.
Rekrytering pågår och det har tillsatts nya tjänster.



När det gäller ensamkommande barn så är det tre syskon som
kommit sedan 23 december 2015. Ronneby prognostiseras ta emot 48
ensamkommande barn 2016.



Socialförvaltningen har stora problem med att få lokalerna att räcka
till alla anställda. Detta är påtalat åtskilliga gånger för kommunledningsenheten.
En ny utredning pågår. Socialförvaltningen har varit och tittat på
ytterligare lokaler utanför stadshuset. Soft Center har lediga
kontorslokaler och ett kostnadsförslag inväntas. Av säkerhetsaspekter
ska EKB-handläggarna vara kvar i stadshuset. Förslaget är att
funktionsstöd ska flytta ut. Socialnämnden måste äska medel inför
nästa år för ökade kostnader i samband med utflytt. Detta är en
arbetsmiljöfråga och förvaltningen måste kunna erbjuda en bra
arbetsmiljö.

Ordförande Åsa Evaldsson lämnar följande information:


Alla anställda inom socialförvaltningen kommer att få en biobiljett
som sommarpresent från socialnämnden för det utmärkta arbete de
genomför.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (S) ledamöterna Malin Månsson (S) Kevin Lill
(S) samt Ylva Olsson (SD).
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Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 94

Dnr 2016-000006 700

Information & rapporter
Sammanfattning
FINSAM- ingen ny information.
Cura Individutveckling – Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M)
redovisar att ett förslag till organisations förändring inom Cura och framtida
behov av boenden för ensamkommande asylsökande ungdomar. Handlingar i
ärendet cirkulera på sammanträdet.
Birgitta Lagerlund (M) redovisar att när det gäller familje/jourhem så ska
man börja rekrytera dessa till hösten 2016.
Vidare att det ev kommer att öppna ett nytt HVB hem i Svängsta med 20
platser. Viss tveksamhet råder då det kommit få barn. De första HVBboendena har avtal som går ut i augusti så om Svängsta öppnar förlängs ev
inte alla avtal.
Att verksamhetschef sagt upp sig men har beslutat att vara kvar. Ett förslag
är att organisation kommer att ha två områdeschefer under förbudschefen
istället för en.
Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att direktionen Cura
individutveckling skickat ut ett beslut: Direktionen föreslås besluta att
godkänna ett övertagande av familjerätten för kommunerna Karlshamn,
Sölvesborg och Ronneby med utredningen som underlag. Att uppdra åt AnnSofie Ström att sammanställa en avtalsskrivelse för parterna, daterad 201605-19.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att enhetschef Else-Marie
Emilsson varit med i en arbetsgrupp, som träffats vid tre tillfällen och även
besökt Småländska Höglandet där de likt förslaget har gjort en
sammanslagning. Ev skulle förslaget om övertagande av familjerätten kunna
var klart inför årsskiftet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Kevin Lill (S) samt Ylva Olsson (SD).
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Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i
uppdrag att utreda frågan gällande Cura Individutvecklings beslut om
övertagande av familjerätten.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag
att utreda frågan gällande Curas övertagande av familjerätten och redovisa
detta på sammanträdet i juni 2016.
Notera övrig information till dagens protokoll.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
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§ 95

Dnr 2016-000004 700

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL.
Revidering i attestantlistan.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens protokoll.
________________
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§ 96

Dnr 2016-000005 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Protokoll:
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2016-05-10.
Protokollsutdrag:
KF § 167/2016 – Årsredovisning 2015 för Ronneby kommun samt fråga om
ansvarsfrihet.
KF § 177/2016 – Förtydligande av beslut KS § 371/2015 avseende
medelstilldelning till Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM).
KS § 157/2016 – Projektplan för forum för skola och socialtjänst,
Slättagårdsskolan
Cura Individutveckling – Verksamhetsberättelse – Notavillan 2015.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 97

Dnr 2016-000008 700

Kurser & Konferenser
Inga kurser och konferenser finns att notera.
________________
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