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§ 117 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) utses att justera dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 118 Dnr 2016-000012 042 

Ekonomisk uppföljning / Anslagsförbrukning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetschef Göran Fridh och ekonom Anna Lindén. 

Sammanfattning  

Prognosen per den sista juli visar på ett överskott om ca 1 300 tkr, vilket är  

5 400 tkr sämre än förra redovisningen. Förr om åren så har det inte 

redovisats någon ekonomisk uppföljning i augusti. På grund av semester 

finns det en viss osäkerhet i prognosen. 

Personalkontot visar ett underskott, exkl EKB om ca 1 000 tkr, varav stor del 

är myndighetskontoret där inhyrda konsulter använts på grund av 

rekryteringsproblem. Behovet av konsulter beräknas upphöra under hösten. 

Nya ärenden har tillkommit inom verksamhet 513, stöd-service och omsorg, 

vilket ger stor kostnadsökning. Inom verksamhet 515, personlig assistans, 

har det tillkommit ärende om ca 500 tkr. Inom 540 missbruks-vården har 

placeringskostnaderna ökat mot förra prognosen, ca 1 600 tkr Barnavården 

har ökade kostnader om 2 300 tkr. Ekonomiska biståndet ser ut att fortsätta 

minska och har idag ett överskott mot budget om ca 3 700 tkr, som en följd 

av sysslesättningssatsningar för nyanlända och förbättrad personalsituation.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill 

(S), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L), 

tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson (C) samt ersättare Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att då det ekonomiska överskottet 

minskat med 5,4 miljoner på två månader så får verksamheten i uppdrag att 

se över sina kostnader.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen till dagens 

protokoll. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ger verksamheten i uppdrag att se över sina 

kostnader, då det ekonomiska överskottet minskat med 5,4 miljoner kronor 

på två månader. 

________________  

 
Exp. 
Socialförvaltningen 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef       
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§ 119 Dnr 2015-000171 759 

Uppföljning Intern kontrollplan 2016  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet 

tillsammans med verksamhetschef Jörgen Nilsson. 

Sammanfattning  

Internkontroll är genomförd i juni 2016 av delegeringsförfarandet SOSFS 

1997:14 och Informationsöverföring SOSFS 2008:14 enligt beslut i 

socialnämnden. Kontrollen är gjord genom intervjuer med två 

omvårdnadspersonal på fem enheter och tre sjuksköterskor. Frågor gällande 

rapport mellan HSL- och SoL- personal samt dokumentation och uppföljning 

av delegeringsbeslut.  

Bedömning 

Procapita används inte fullt ut enligt rutin varav en orsak är bristande 

kunskap i skillnaden mellan HSL och SoL. Rapporteringen/informationen 

mellan socialförvaltningens och äldreförvaltningens sjuksköterskor är 

bristfällig. Uppföljning av delegeringsbeslut görs ej i den utsträckning som 

behövs.   

 

Förslag till förbättringar:  

Utbildning i Procapita för omvårdnadspersonalen. Skapa ett forum för 

socialförvaltningens och äldreförvaltningens sjuksköterskor för information 

och rapportering. Möjliggöra för sjuksköterskorna att genomföra uppföljning 

av sina delegeringsbeslut.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden antar internkontrollrapporten.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Malin Månsson 

(S), Omid Hassib (V) samt tjänstgörande ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 1 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att tillse 

att rutinen fungerar, att tillse att personalen får erforderlig utbildning samt att 

förbättra samarbetet med äldreförvaltningen.   
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Yrkanden 2 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningen i uppdrag att tillse att 

rutinen fungerar samt att narkotika avräknas varannan vecka, enligt rutin.  

Propositionsordning 1 

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

finner att socialnämnden beslutar att bifalla detsamma. 

Propositionsordning 2 

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

finner att socialnämnden beslutar att bifalla detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta redovisad intern kontrollplan 2016 med 

följande tillägg: 

Socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att rutinen fungerar, att tillse att 

personalen får erforderlig utbildning samt att förbättra samarbetet med 

äldreförvaltningen.   

Socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att rutinen fungerar samt att 

narkotika avräknas varannan vecka, enligt rutin. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 120 Dnr 2016-000091 133 

Begäran om remissyttrande - Motion från 
Sverigedemokraterna genom KF-ledamoten Christer 
Leksell (SD) angående åldersbedömning av 
ensamkommande asylsökande ungdomar 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ledamot Christer Leksell (SD) har i motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att Ronneby kommun inför ålders-

bedömningar av ensamkommande barn. Kommunfullmäktige  

beslutade 160526 att remittera motionen till socialnämnden.  

 

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen och för att anvisa 

ensamkommande barn till en kommun. Migrationsverket har som en del av 

asylprocessen ansvar för att utreda frågan om barnets identitet och ålder. När 

Migrationsverket enligt 3 § LMA, Lag om Mottagande av Asylsökande, 

anvisat ett ensamkommande barn till en kommun anses barnet vistas i 

kommunen. Det innebär att Socialnämnden har ansvar för barnets boende 

och att barnet får det stöd och den hjälp det behöver. Asylsökande barn som 

fyller 18 år kan överföras till migrationsverkets boende om det inte finns 

behov av fortsatt placering. Likaså kan barn som av Migrationsverket i 

samband med asylprocessen fått åldern ändrad till över 18 år överföras till 

Migrationsverkets boenden.  

Socialnämnden har inget uppdrag att fastställa ett ensamkommande barns 

identitet. Socialnämnden har enligt 17 kap § 1 utlänningslagen en skyldighet 

att på begäran lämna uppgifter om ett ensamkommande barns personliga 

förhållanden. Socialnämnden kan inte inleda en utredning i åldersfrågan utan 

endast lämna ut tidigare dokumenterade och relevanta uppgifter.  

På grund av sekretess kan inte socialtjänsten kontakta Migrationsverket 

angående misstankar om att uppgiven ålder är felaktig. Socialnämnden kan 

dock agera inom ramen för sin egen verksamhet om det är nödvändigt. De 

åtgärder som kan bli aktuella är omplacering till ett annat boende eller till 

eget boende. 

 

Ronnebys sätt att hantera åldersbedömningar för ensamkommande barn 

utgår helt och hållet från Socialstyrelsens vägledning ” Socialtjänstens arbete 
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med ensamkommande barn och ungdomar ”. Socialtjänsten i Ronneby avser 

inte att vidta några ytterligare åtgärder avseende åldersbedömning av 

ensamkommande barn.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ledamot Christer Leksell (SD) har i motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att Ronneby kommun inför ålders- 

bedömningar av ensamkommande barn. Kommunfullmäktige  

beslutade 160526 att remittera motionen till socialnämnden.  

 

Migrationsverkets ansvar 

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen och för att anvisa 

ensamkommande barn till en kommun.  
 

Migrationsverket har som en del av asylprocessen ansvar för att utreda 

frågan om barnets identitet och ålder. Migrationsverket kan direkt vid 

ansökan av asyl i s k uppenbara fall ifrågasätta den uppgivna åldern. 

Migrationsverket kan även genomföra en utredning för att fastställa identitet. 

I en sådan utredning kan migrationsverket inhämta uppgifter från andra tex 

Socialtjänsten.  Beslut om att ändra åldern för asylsökande fattas normalt i 

samband med beslut om asyl.  

Kommunens ansvar för ensamkommande barn 

När Migrationsverket enligt 3 § LMA, Lag om Mottagande av Asylsökande, 

anvisat ett ensamkommande barn till en kommun anses barnet vistas i 

kommunen. Det innebär att socialnämnden har ansvar för barnets boende 

och att barnet får det stöd och den hjälp det behöver. Socialnämnden ska 

utreda barnets behov och erbjuda ett lämpligt boende tex HVB-hem, 

familjehem eller eget boende. Socialnämnden har samma ansvar för 

ensamkommande barn som för andra placerades barn.  

Placeringen av ensamkommande barn kan fortgå efter det att barnet fyllt 

arton år om den enskilde samtycker till det och har behov av fortsatt 

placering. Ofta upphör placeringen när den unge slutat skolan. Utslussningen 

från boenden och familjehem bör planeras noga och det kvarstår ofta ett 

behov av hjälp och stöd även efter det att placeringen avslutats. Kommunen 

kan som längst få ersättning för vård av ensamkommande barn till 21 år.   

Asylsökande barn som fyller 18 år kan överföras till Migrationsverkets 

boende om det inte finns behov av fortsatt placering.   

Likaså kan barn som av Migrationsverket i samband med asylprocessen fått 

åldern ändrad till över 18 år överföras till Migrationsverkets boende  

Om barnets föräldrar kommer till Sverige har socialnämnden ansvar för att 

möjliggöra en återförening.  
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Socialnämndens ansvar för åldersbedömning 
Socialnämnden har inget uppdrag att fastställa ett ensamkommande barns 

identitet. Socialnämnden har enligt 17 kap § 1 utlänningslagen en skyldighet 

att på begäran lämna uppgifter om ett ensamkommande barns personliga 

förhållanden. Socialnämnden kan inte inleda en utredning i åldersfrågan utan 

endast lämna ut tidigare dokumenterade och relevanta uppgifter.  

På grund av sekretess kan inte socialtjänsten kontakta Migrationsverket 

angående misstankar om att uppgiven ålder är felaktig.  

Socialnämnden kan dock agera inom ramen för sin egen verksamhet om det 

är nödvändigt. Exempelvis då socialtjänsten håller det för sannolikt att den 

enskilde är vuxen och att det påverkar boendesituationen negativt. De 

åtgärder som kan bli aktuella är omplacering till ett annat boende eller till 

eget boende.  

Situationen i Ronneby  

I Ronneby finns för närvarande 160 placerade ensamkommande barn. Utav 

dessa är 15 över 18 år men fortsatt placerade. 132 barn är asylsökande. 

Asylsökande barn som fyller 18 år överförs till Migrationsverket om det inte 

finns starka vårdbehov. För närvarande finns inga asylsökande över 18 år 

placerade. 

Socialnämnden i Ronneby driver inga egna HVB-hem utan de 

ensamkommande barnen är placerade i familjehem eller HVB-hem drivna av 

externa aktörer. De allra flesta HVB placerade är placerade hos Cura Individ 

utveckling.  

Om det uppstår frågetecken kring ett ensamkommande barns ålder är det i 

första hand personalen på HVB-hemmen som har möjlighet att upptäcka det. 

I en sådan situation kan det bli aktuellt med en omplacering. Det har hittills 

inte varit aktuellt med någon omplacering utifrån att någon uppenbart 

uppgett fel ålder till Migrationsverket.  

Ronnebys sätt att hantera ålderbedömningar för ensamkommande barn utgår 

helt och hållet från Socialstyrelsens vägledning ” Socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn och ungdomar”. Socialtjänsten i Ronneby avser inte 

att vidta några ytterligare åtgärder avseende åldersbedömning av 

ensamkommande barn.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner förslaget till remissvar. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Särnmark 

(L), Magnus Stridh (SD) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunfullmäktige.  

Deltar ej i beslutet 
Ledamot Magnus Stridh (SD) samt tjänstgörande ersättare Linda Johansson 

(SD) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr 2016-000083 007 

Revisorerna - Granskningsrapport av delegering och 
myndighetsutövning, begäran om yttrande 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat anlitande av 

konsulter inom myndighetsutövningen inom äldrenämnden, socialnämnden 

samt miljö- och byggnadsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är 

att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden inte hanterar anlitandet 

av externa konsulter inom myndighetsutövningen på ett helt ändamålsenligt 

sätt. 
 

Socialnämnden är medveten om behovet av att göra nämndens anlitande av 

konsulter mer ändamålsenligt och att säkerställa att regler om upphandling 

och delegation följs. Socialnämnden avser att under hösten 2016 vidta 

följande åtgärder; 
 

Genomföra en Riskanalys för anlitande av konsulttjänster. 
 

Utifrån ovanstående riskanalys komplettera socialförvaltningens 

ledningssystem med Riktlinjer och rutiner avseende inhyrda konsulter. 
 

Socialförvaltningen kommer omgående att påbörja upphandlingsförfarande 

med målsättningen att vara klara till årsskiftet 2016/17.  

             

I samarbete med personalenheten utforma förordnande för konsulter. 
 

Säkerställa att delegationsordningen följs vid upphandlandet av 

konsulttjänster. Socialnämnden kommer att fatta beslut om ev förändring i 

delegationsordningen.  

 

Revisionsrapport 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat anlitande av 

konsulter inom myndighetsutövningen inom äldrenämnden, socialnämnden 

samt miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden inte hanterar anlitandet av externa konsulter inom 

myndighetsutövningen på ett helt ändamålsenligt sätt.  
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Det är positivt att det vidtas åtgärder för att stärka personalförsörjningen 

inom socialnämndens område. Det är troligt att socialnämnden kommer att 

vara i behov av att anlita konsulter även i framtiden varför EY påtalar vikten 

av att ta fram riktlinjer och rutiner för hur nämnderna ska analysera risker, 

säkerställa rätt kompetens, följa upp konsulternas arbete samt säkerställa 

efterlevnad av lagar och regler är ett sätt att stärka styrningen och 

uppföljningen. EY har identifierat förbättringsområden/rekommendationer 

enligt nedan: 

 

1. Utarbeta riktlinjer och rutiner för anlitande av konsulter inom 

myndighetsutövningen 

2. Säkerställa att delegationsordningen följs vid inköp av konsulttjänster 

3. Säkerställa att upphandlingsreglerna följs vid anlitande av konsulter 

4. Genomföra riskanalyser vid anlitande av konsulter inom 

myndighetsutövningen 

5. Överväga att ge de anlitade konsulterna någon form av förordnande 
 

Bakgrund 

Socialnämnden anlitar sedan några år tillbaka konsulter inom 

myndighetsutövningen avseende barnavårdsärenden, LSS och familjerätt. 

Under 2014-2016 har totalt sju bolag anlitats. Den kraftiga ökningen av 

behovet av konsulter under perioden är föranlett av den ökade arbets-

belastningen inom barnavården och de stora svårigheterna att rekrytera 

personal med rätt kompetens. Sedan 1/7 2014 finns ett formellt 

kompetenskrav för att få arbeta med myndighetsutövning inom barnavården.  

 

Socialnämnden har inte haft några utarbetade riktlinjer eller rutiner för att 

hantera anlitande av konsulter. Prioritet i arbetet har varit att lösa den akuta 

personalsituationen.  

 

Socialnämnden har under 2016 i samarbete med personalenheten genomfört 

en rad åtgärder för att förbättra rekryteringsläget för socionomer. 

Ambitionen är att genom en förbättrad rekrytering inte behöva hyra in 

personal men ett visst behov av inhyrd personal kommer troligen att kvarstå 

de närmsta åren.   
 

Åtgärder  

Socialnämnden är medveten om behovet av att göra nämndens anlitande av 

konsulter mer ändamålsenligt och att säkerställa att regler om upphandling 

och delegation följs. Socialnämnden avser att under hösten 2016 vidta 

följande åtgärder; 
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1, Riktlinjer och rutiner  

De inhyrda konsulterna betraktas som en del av socialförvaltningens 

verksamhet och följer arbetsplatsens rutiner och riktlinjer. 

Socialförvaltningen har ett väl dokumenterat ”Ledningssystem för kvalitet” 

med processer och tillhörande riktlinjer och rutiner för hur olika typer av 

ärenden skall hanteras. Samtlig personal inklusive konsulter har tillgång till 

systemet via intranätet. 

Enhetschefen (EC) ansvarar för konsulternas introduktion på arbetsplatsen. 

Konsulten tar del av handläggningsrutiner samt andra 

interna dokument, som är viktiga för att sätta sig in i arbetet. Konsulterna 

undertecknar försäkran om tystnadsplikt och får information om 

socialförvaltningens hot- och våldsrutin. 

Konsulterna får ärenden fördelade till sig samt redovisar sitt arbete för EC. 

EC läser alla utredningar och förslag till beslut. Konsulterna har ingen egen 

delegation utan alla beslut fattas av EC eller socialnämndens arbetsutskott 

enligt delegationsordningen. Uppföljning av konsulternas arbete sker varje 

månad med syfte att kontrollera att arbetet sker på ett korrekt sätt med god 

kvalitet. EC ansvarar för att konsulternas arbetsmängd är rimlig. 
 

Socialförvaltningens rutiner och riktlinjer kommer att kompletteras utifrån 

det ovan beskrivna arbetssättet och resultatet av riskanalysen.   

Uppdateringen av ledningssystemet ska slutföras under hösten 2016.  
 

2-3, Upphandling och Delegation 

Situationen under förra året med det höga mottagandet av ensamkommande 

barn har inneburet att socialförvaltningen var i akut behov av socionomer. 

Socialförvaltningen har brustit gällande upphandling av socionomer. 

Socialförvaltningen kommer omgående att påbörja upphandlingsförfarande 

med målsättningen att vara klara till årsskiftet 2016/17. 

Delegationsordningen kommer att ses över för ställningstagande av 

socialnämnden. 
 

4, Riskanalys vid anlitande av konsulttjänster 

En riskanalys enligt socialförvaltningens ”Ledningssystem för kvalitet” 

kommer att genomföras under hösten för att identifiera risker och föreslå 

åtgärder.     

               

5, Förordnande konsulter 

De konsulter som socialnämnden anlitar utför vanligtvis uppgifter som 

innefattar myndighetsutövning. Socialnämndens möjlighet att anlita 

konsulter för myndighetsutövning är enligt JO 2001/02 begränsat till att 

genom avtal med ett bolag knyta till sig en fysisk person som är nära 

anknuten till socialförvaltningens verksamhet.  
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Det är viktigt att i upphandlingen säkerställa att avtalen med konsultbolagen 

utformas enligt JO utlåtande. 

 

JO säger även i sitt utlåtande att det är lämpligt att den enskilde konsulten får 

ett förordnande av Socialnämnden att utföra utredningar på uppdrag av 

socialnämnden. Socialnämnden kommer i samarbete med personalkontoret 

utforma sådan förordnande under hösten 2016.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunrevisionen.  

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Kevin Lill (S), samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Birgitta Lagerlund (M) yrkar att socialförvaltningen säkerställer att 

delegationsordningen följs. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att upphandling av tjänst ska beslutas 

av socialnämndens arbetsutskott i brådskande ärende, i övrigt beslutas av 

socialnämnden. 

Malin Månsson (S) yrkar att en redovisning/uppföljning i ärendet ska ske på 

sammanträdet i november 2016.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden beslutar att bifall desamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet. 

Uppmana socialförvaltningen att säkerställa att delegationsordningen följs. 

Upphandling av tjänst ska beslutas av socialnämndens arbetsutskott i 

brådskande ärende, i övrigt beslutas av socialnämnden. 

En redovisning/uppföljning i ärendet ska ske på sammanträdet i november 

2016. 

________________ 
Exp De förtroendevalda revisorerna, Birgitta Ratcovich förvaltningschef, 
Socialförvaltningen 
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§ 122 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning - Barn och familjeenheten 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre lämnar tillsamman med förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich en redovisning gällande verksamhetsuppföljning, barn- och 

familjeenheten tom juli 2016. Det har under sommaren varit ett mindre 

inflöde av anmälningar. Under året har det kommit tre ensamkommande 

barn till Ronneby. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll.  

Deltar i debatten 

Ordförande Malin Månsson (S) ledamöterna Kevin Lill (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), samt ersättare Nicolas Westrup (SD) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 123 Dnr 2016-000003 700 

Redovisning av Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre redogör för fem delegationsbeslut. 

Socialsekreterare Tanja Jonasson redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 

Ordförande Malin Månsson (S) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), 

Thomas Svensson (S), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S), tjänstgörande 

ersättare Therese Åberg (M) samt ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisa till dagens protokoll samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 124 Dnr 2016-000095 700 

Begäran om remissyttrande - Länsstrategi ANDT, 
alkohol, narkotika, doping och tobak, Blekinge län 
2016-2020 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning och 

tobak (ANDT) samt att minska de skador och problem som användning för 

med sig är väsentlig för att skapa en trygg, välmående och attraktiv region. 

För att nå framgång i det förebyggande arbetet krävs samverkan och 

långsiktigt arbete mellan myndigheter och organisationer. En gemensam 

strategi och handlingsplan för Blekinge krävs för att nå framgång i det 

förebyggande arbetet. Strategin ska ses som en viktig del att uppnå 

intentionerna såväl i Blekingestrategin som i länets gemensamma 

folkhälsopolicy. 

På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation inom ANDT 

och brottsförebyggande arbete, kallad ”Blekingesamverkan mot droger”. 

Länsstyrelsen har ett samordnande ansvar. Aktörerna i ”Blekingesamverkan 

mot droger” har tagit fram en länsstrategi som följer samma målstruktur som 

den nationella strategin för ANDT under perioden 2016-2020. Syftet med 

länsstrategin är att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i 

Blekinge 

Bedömning 

Socialnämnden ställer sig positiv till strategin i sin helhet. 

Förslaget till länsstrategi med dess handlingsplan är ambitiös och 

genomtänkt. För att uppnå de uppställda målen krävs en samordnande 

funktion som driver arbetet framåt. Länsstyrelsen har den naturliga rollen 

genom ANDT-samordnaren som utgör en nyckelperson i detta viktiga 

arbete. Viktigt är att sammankalla de respektive grupperna för att så snart 

som möjligt komma igång med arbetet då det redan förflutit tid av perioden 

som strategin avser. Det som saknas i strategin är tidsplanen för de olika 

insatsernas genomförande.  Arbetet med tidsplanen bör omgående påbörjas 

för att lyckas med genomförande av de olika insatserna.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta ställa sig bakom yttrandet samt lämna 

detsamma till kommunledningsförvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Magnus Stridh (SD), Omid Hassib (V) samt ersättare Sylvia Edvinsson 

(MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) och Linda Johansson (SD) bifall till yttrandet.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Bibbi Rönnlund, folkhälsosamordnare 
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§ 125 Dnr 2016-000064 752 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, samt ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
socialtjänsten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra 

kvartalet 2016 redovisas för ledamöterna 

Deltar i debatten 

Ordförande Malin Månsson (S) ledamöterna Kevin Lill (S), Birgitta 

Lagerlund (M) samt Thomas Svensson (S).  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg (expedierat) 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 126 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Lex Sarah rapport, utredning och anmälan till Inspektionen för Vård och 

omsorg gällande LVU-vård.    

Lex Sarah utredning från Cura Individutveckling gällande missförhållande 

på ett boende. 

Lex Sarah utredning från Cura Individutveckling gällande Cura Boda 

ungdomsboende. 

Inspektionen för Vård och Omsorg – Avslagsbeslut gällande ansökan om 

överflyttning av ärende till Växjö. 

Inspektionen för Vård och Omsorg – Klagomål på socialtjänsten från god 

man. IVO har inte inlett någon tillsyn. 

Inspektionen för Vård och Omsorg – Föranmäld tillsyn på Cura Indivd 

utvecklings boenden (sex st). Ärenden är avslutade. 

Arbetsmiljöverket – Inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö pågår i 

landets kommuner 2015-2017. Syftet är att förebygga ohälsa som kan uppstå 

på grund av organisatoriska och socialsekreterarnas arbetsförhållanden. 

Inspektionen kommer att genomföras den 28-29 september 2016. 

Gruppsamtal ska genomföras med tre olika grupper, försörjningsstöd, 

utredning barn och EKB gällande arbetsförhållande avseende 

arbetsbelastning, tillgång till stödfunktioner samt risker för hot och våld.  

Sommaren har varit relativt lugn och fungerat bra. 

Den nya organisationen kommer att träda i kraft i september. Nu håller 

personalen på med omflyttning i lokaler och med möbler. Lokalerna på Soft 

Center, dit funktionsstöd har flyttat, fungerar mycket bra. På Lernia, där 

stöd- service och omsorg har lokaler, fungerar också mycket bra.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 127 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter 2016 

 

Sammanfattning  

Ordförande Malin Månsson (S) och ledamot Birgitta Lagerlund (M) lämnar 

information från Cura Individutveckling sista sammanträde. Protokoll  

2016-08-09 i pärmen.   

FINAM har inte haft något sammanträde att rapportera från. 

Ledamöterna påminns om förmånen till en halvdag som kontaktpolitiker.  

Martin Moberg (S) informerar om att referensgruppen för Barns rättigheter 

har haft ett sammanträde. 

Kevin Lill (S) påtalar att den dag då ensamkommande barn som ej fått put 

fyller 18 år flyttas över till Migrationsverket. Viktigt att stödja dem i svenska 

samhällets regler, tex hur de ska förhålla sig på festivaler mm.  

Deltar i debatten 

Ordförande Malin Månsson (S) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva 

Särnmark (L), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (L), samt 

ersättarna Nicolas Westrup (SD) och Sylvia Edvinsson (MP).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 128 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut 2016 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL och LSS.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att noterar delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under nötet. 

Revisionen – Granskningsrapport av 2012 och 2013 års 

revisionsgranskningar, för kännedom. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-08-16.  

Protokollsutdrag: 

Fritid- och kulturnämnden § 97/2016 – Bidrag till föreningar som genomför 

särskild social verksamhet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att noterar delgivningsärende mm till dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 130 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser  

Inga kurs- och konferensinbjudningar finns att notera. 

________________ 
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§ 131 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om att ett studiebesök på 

Persborg, sysselsättningen, planeras under hösten.  

Nicolas Westrup (SD) ställer två frågor: 

Om Ronneby kommun har egna boenden för ensamkommande barn? 

Om ledamöterna kan få utbildning i ekonomi, då de har ett stort ansvar i 

detta ärende? 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att Cura individutveckling har 

HVB hem och de kan även bo hos släkt. Flyktingsamordnare Sabin Bico har 

hand om de anhöriga som kommer hit. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) svara att när det gäller utbildning i ekonomi 

så ska detta diskuteras i presidiet. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tar upp ärendet ang sekretesshandlingar som 

Nicolas Westrup (SD) tog upp på sammanträdet i juni.  

När det gäller sekretesshandlingar så har de sedan många år tillbaka bara 

sänts ut till ordinarie ledamöter. Överförmyndarnämnden delar ut sekretess-

handlingar på sina sammanträden. Två andra kommuner har svarat att de 

bara sänder ut sekretesshandlingar till ordinarie ledamöter. Är den ordinarie 

ledamoten är förhindrar att närvara vid sammanträdet så vidarebefordrar 

ledamoten sin handlingar till den som ska gå in som ersättare. Det kommer 

att finnas handlingar att få ut i samband med sammanträdet. Alla 

sekretesshandlingar ska lämnas in till sekreteraren i samband med 

sammanträdets avslut.  

Deltar i debatten 

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

Stridh (SD), tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson (C), ersättarna 

Nicolas Westrup (SD) och Sylvis Edvinsson (MP). 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll. 

Sända ut sekretesshandlingar till ordinarie ledamöter, som vid förhinder 

överlämnar dessa till sina ersättare. 

________________ 


