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§ 165 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 
Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 166 Dnr 5757  

Information – Cura individutveckling, läget EKB ur ett 
”Cura perspektiv” 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) hälsar förbunds chef Ann-Sofie välkommen 

till dagens sammanträde. 

Förbudschef Ann-Sofie Ström redovisar Cura individutvecklings läge 

gällande EKB. Cura har ca 220 ungdomar boende i sina nio HVB-hem, två 

stödboende och 25 utslussningslägenheter. 174 är asylsökande och 105 av 

dessa kommer att fylla 18 år i år och nästa år. Sannolikt kommer dessa att 

flytta över till migrationsverkets asylboende eftersom de inte får bo kvar i 

HVB om de är asylsökande och fyller 18 år. Detta kommer att innebära att 

boende kommer att läggas ner.  

2015 kom det ca 35 000 flyktingar/EKB och i början av detta år var 

prognosen att det skulle komma mellan 4 000 och 14 000. I juli skrevs 

prognosen ner till ca 3 000. 

Regeringen har lagt ett förslag på ett nytt ersättningssystem som kommer att 

medföra stora både praktiska och ekonomiska konsekvenser för 

kommunerna. Detta förslag ska börja gälla fr o m 2017-07-01. För Cura 

Individutveckling innebär det ca 11 miljoner i minskade intäkter. För 

Ronneby kommun skulle det innebära en minskning om ca 550 tkr. 

Cura Individutveckling ställer frågan till berörda kommuner om de kan låta 

asylsökande ungdomar bo kvar i Curas boende även när de fyllt 18 år eller 

blivit uppskrivna i ålder.  

Deltar i debatten 

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

Särnmark (L), Birgitta Larsson (RP), Birgitta Lagerlund (M), Omid Hassib 

(V), Martin Moberg (S) samt ersättare Nicolas Westrup (RD).  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till 

Ann-Sofie Ström för redovisningen. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll samt 

att ta upp frågan gällande ungdomarnas möjlighet att bo kvar i Curas HVB-

hem på nästa sammanträde. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2016-000012 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén lämnar 

följande redovisning: 

Socialnämndens prognos visar ett överskott om 8 000 tkr. Något sämre än 

föra månadens redovisning, detta på grund av nya placeringar inom barn och 

ungdomsvården.    

Konto 513 - Stöd service och omsorg där visar prognosen balans i budget. 

Avvikelser - Intäkt MIG högre än budgeterat på grund av återbetalning från 

en överklagan avseende kostnader från 2014. 

Köp verksamhet - Internatkostnader/placeringskostnader ger ett underskott 

med 3 754 tkr i förhållande till budgeterade medel. Nya placeringar med 

stora vårdbehov är kostnadskrävande. Personalkostnader visar ett överskott 

med 1 737 tkr bl a beroende på ej tillsatta tjänster. I vissa fall har man avstått 

från att ta in vikarier vid sjukdom.  

Åtgärder - Arbete pågår med att förhandla ner dygnskostnaden i en del 

placeringar. 

Kontor 515 - Personlig assistans – Underskott om 755 tkr, beror på nya 

ärenden samt utökning av timmar. 

Konto 540 - Missbruksvård - Underskott om ca 400 tkr. Placeringskostnader 

visar ett underskott om 1 100 kr 

Konto 550 - Barnavård - Överskott om 5 300 tkr.  

Avvikelser -Intäkter från MIG lägre än budgeterat 2 000 tkr. 

Överskott institutionsvård barn ca 7500 tkr. Färre och kortare placeringar. 

Hemmaplanslösningar är en del i effekten av överskottet. Personalkostnader 

underskott med 250 tkr trots vakanser detta beroende på bemanning av 

konsultköp  

Konto 560 - Familjerätt – Underskott om 180 tkr. Kostnader för 

kontaktpersoner vid umgänge har ökat i flera ärenden, beslut från Tingsrätt.  

Konto 570 - Ekonomiskt bistånd – Överskott om 3 800 tkr, minskat behov av 

ekonomiskt bistånd. 

Kontor 825 - Administration - Underskott 380 tkr. Intäkt av stadsbidrag 

kommer att överföras till 2017, aktiviteter i samband med beslutad 

handlingsplan mellan landstinget och Blekinges kommuner.  
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Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Magnus Stridh (SD), Thomas Svensson (S), Omid Hassib 

(V), Martin Moberg S) samt ersättare Rolf Loberg (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen 

noteras till dagens protokoll.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar efter en nogsam genomgång av den ekonomiska 

uppföljningen, notera ärendet till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 168 Dnr 5973  

Förslag till redovisning av ekonomiska 
månadsuppföljning inför 2017 och framåt 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Utifrån erfarenhet från 2016 med den osäkerhet prognosen som redovisades 

vid nämndens sammanträde i augusti så föreslås att månadsuppföljningarna 

sker enligt nedan förslag. 

Mars nämnd per 28/2 

April nämnd per 31/3 

Maj nämnd T1 per 30/4 

Juni nämnd per 31/5 

September nämnd per 31/8 

Oktober nämnd T2 per 30/9 

November nämnd per 31/10 

Bokslut per förlupet helår nämnd i februari 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovan förslag 

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Omid Hassib (V) samt Thomas Svensson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 

utredningen och för att ta fram fem punkter som ska följas upp i en förkortad 

version under sammanträdet i augusti per den 2017-07-31.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredningen och 

för att ta fram fem punkter som ska följas upp i en förkortad version under 

sammanträdet i augusti per den 2017-07-31. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 172 Dnr 2016-000037 759 

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och 
familjeenheten 

 

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning, barn och familjeenheten och EKB t o m oktober 

månad 2016. 

Sammanfattning  

Anmälningarna har minskat något. Av 115 anmälningar är det 89 unika barn 

där missförhållande gällande miljön den högsta andelen av anmälningarna.   

De som har gjort flest anmälningar denna månad är sjukvården, 

barnhälsovården och den egna socialtjänsten. Utredningar mer än fyra 

månader, ej förlängda har minskat. Även placeringar för EKB sjunker.  

Deltar i debatten 

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

Larsson (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att verksamhetsuppföljningen noteras 

till dagens protokoll 

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera verksamhetsuppföljningen till dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 173 Dnr 2016-000003 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

Socialsekreterare Moa Osbäck redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 

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

Nilsson (S), Thomas Svensson (S), Birgitta Larsson (RP), Omid Hassib (V), 

tjänstgörande ersättare Rolf Loberg (RP) samt Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt 

att ärende är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 174 Dnr 2016-000129 133 

Information - EKB-barn som fyller 18 år 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade under § 156/2016 att uppdra åt förvaltningen att 

svara på följande frågor på sammanträdet i november 2016: 

Hur hanterar socialförvaltningen de asylsökande EKB som fått avslag på sin 

ansökan och flyttas upp i ålder av Migrationsverket? 

Hur övriga kommuner i länet gör? 

Att bifoga förvaltningsrätten i Göteborgs dom samt dom från Kammarrätten.  

Socialförvaltningen ändrar inte sin nuvarande handläggning för barn över  

18 år, detta gäller både avvisningsbeslut och vid beslut om PUT. Att 

personer som förlorar rätten till boende och ersättning enligt LMA ska 

kunna, efter individuell nödprövning, beviljas akut hjälp. 

Sölvesborg – gör ny åldersbedömning enligt Migrationsverket. 

Karlskrona - hanterar ärendena som Ronneby kommun gör. 

Karlshamn - flyttar över EKB till Migrationsverket efter att domen vunnit 

laga kraft.   

Olofström, har tidigare lämnat information om att de låter EKB bo kvar i 

boendet till domen vunnit laga kraft 

Malin Månsson (S) påtalar att ärendet bör vara ett beslutsärende inte ett 

informationsärende.  

Deltar i debatten 

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

Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L), Magnus Stridh (SD) samt Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar, efter diskussioner, att ärendet ska 

lyftas som ett extra beslutsärende genom omröstning, då detta ärende är ett 

informationsärende.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma och omröstning ska genomföras.   
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Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till att ta upp ärendet som ett extra beslutsärende på dagens 

sammanträde. 

Nej-röst för avslag.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas, tio (10) ja-röster och tre (3) nej-röster, 

således beslutar socialnämnden att lägga till ett extra beslutsärende gällande 

fråga angående EKB som fyller 18 år. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan.  

Namn: Ja Nej 

Åsa Evaldsson (M), X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S) X  
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L)  X 
Thomas Svensson (S) X  
Nils Nilsson (S) X  
Martin Moberg (S) X  
Omid Hassib (V) X  
Magnus Stridh (SD)  X 
Rolf Loberg (RP) tjänstgörande ers X  
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgörande ers X  
Linda Johansson (SD) tjänstgörande ers  X 

Summa: 10 3 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Att lyfta ärendet som ett extra beslutsärende på dagens sammanträde. 

________________ 
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§ 175 Dnr 6037  

Fråga angående ensamkommande barn  

 

Sammanfattning  

Socialnämnden beslutade under § 156/2016 att uppdra åt förvaltningen att 

svara på följande frågor på sammanträdet i november 2016: 

Hur hanterar socialförvaltningen de asylsökande EKB som fått avslag på sin 

ansökan och flyttas upp i ålder av Migrationsverket? 

Hur övriga kommuner i länet gör? 

Att bifoga förvaltningsrätten i Göteborgs dom samt dom från Kammarrätten.  

Socialförvaltningen ändrar inte sin nuvarande handläggning för barn över  

18 år, detta gäller både avvisningsbeslut och vid beslut om PUT. Att 

personer som förlorar rätten till boende och ersättning enligt LMA ska 

kunna, efter individuell nödprövning, beviljas akut hjälp. 

Sölvesborg – gör ny åldersbedömning enligt Migrationsverket. 

Karlskrona - hanterar ärendena som Ronneby kommun gör. 

Karlshamn - flyttar över EKB till Migrationsverket efter att domen vunnit 

laga kraft.   

Olofström, har tidigare lämnat information om att de låter EKB bo kvar i 

boendet till domen vunnit laga kraft.  

Deltar i debatten 

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

Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L), Magnus Stridh (SD) samt Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar socialnämnden låter de EKB som fått avslag på sin 

asylansökan och ev flyttats upp i ålder få bo kvar i sitt aktuella boende tills 

dom vunnit laga kraft, samt att överförmyndarnämnden informeras, då god 

manskapet eventuellt påverkas.  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden fortsätter att besluta 

i ärende som rör EKB, som nämnden gör i dagsläget.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden beslutar att fortsätta besluta i ärenden som rör 

EKB som nämnden gör i dagsläget.   
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Omröstning begäras och följande propositionsordning godkänns: 

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

Nej-röst för Malin Månssons yrkande 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas, sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster, 

således beslutar socialnämnden att besluta i ärende som rör EKB som i 

dagsläget. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:  

Namn: Ja Nej 

Åsa Evaldsson (M), X  
Birgitta Larsson (RP), X  
Malin Månsson (S)  X 
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Omid Hassib (V)  X 
Magnus Stridh (SD) X  
Rolf Loberg (RP) tjänstgörande ers X  
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgörande ers  X 
Linda Johansson (SD) tjänstgörande ers X  

Summa: 7 6 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att i fortsättningsvis besluta i ärenden gällande EKB 

som sker i dagsläget. 

Reservation 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverade sig mot 

beslutet. 

________________ 
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§ 176 Dnr 2016-000054 701 

Fortsatt inhyrning av personal 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen har behov av att förlänga befintlig inhyrning av 

socialsekreterarkonsult under perioden jan tom mars 2017. Konsulten är 

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

inhyrning av konsult på heltid under perioden jan-mars beräknas till  

ca 300 tkr.  

Bedömning 

Antalet inhyrda konsulter på socialförvaltningen har minskat från fyra st i 

början på året till en st fr o m september. Det kvarstående behovet av 

konsultmedverkan beror på vakanser i utredningsenheten Barn. Under 2016 

har det i snitt varit drygt 1,5 tjänst obesatt. Dessutom har det under 2016 

anställs fyra st handläggare utan tidigare erfarenhet varav tre började sin 

anställning under sommaren. För närvarande finns det en vakant tjänst och 

under december månad uppstår två nya vakanser. En handläggare slutar och 

en handläggare får ny tjänst som teamledare. Rekrytering pågår men det 

finns i nuläget inga beslut om nyanställningar och det är oklart när de 

vakanta tjänsterna kan besättas.  

 

För att kunna hantera arbetssituation finns det ett tydligt behov av fortsatt 

konsultmedverkan på utredningsenheten barn. I nuläget handlägger inhyrd 

konsult 18 ärenden och de två handläggare som ska sluta handlägger 25 

ärende. Det är inte möjligt att lägga över de utredningarna på övriga 

handläggare. Övriga sju handläggare har totalt ansvaret för 78 ärende.  

 

Fortsatt konsultinsats bedöms behövas under årets första tre månader i 

avvaktan på rekrytering av personal.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att förlänga avtal om inhyrning av konsult under 

perioden januari tom mars 2017 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga avtal om inhyrning av konsult under 

perioden januari tom mars 2017. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 177 Dnr 2016-000148 701 

Avtal socialberedskap - Samverkansavtal 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommuner bedriver sedan december 

2014 en gemensam social beredskap. Erfarenheterna är goda och 

nedanstående avtal mellan kommunerna är utarbetat i samråd mellan 

kommunernas förvaltningar. Syftet är att ge den sociala beredskapen en 

stabil rättslig grund och möjliggöra en gemensam hantering av sekretess.  

 

Avtalen innebär inte någon skillnad i beredskapens uppdrag eller arbetssätt 

utöver att avtalet gör det möjligt för beredskapsgruppen personal att få 

tillgång till information från respektive kommuns ärendehanteringssystem.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner Samverkansavtal om beredskap.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet för social 

beredskap. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Socialförvaltningen 
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§ 178 Dnr 2016-000147 701 

Gemensam familjerättsverksamhet för Ronneby, 
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner 

utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett 

fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta 

Familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2). 

 

Socialförvaltningen är mycket positiv till den gemensamma familjerätten 

som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en 

professionell och kompetent familjerättsverksamhet.  En gemensam 

familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid sjukfrånvaro 

mm.  

Bedömning 

Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner 

utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett 

fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta 

familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2). 

Gemensam familjerätt 

Den gemensamma familjerätten kommer att överta samtliga 

familjerättsärenden från socialnämnden med undantag för 

faderskapsbekräftelse för sambopar, sk S-protokoll. Alla övriga utredningar 

och rådgivningsverksamhet inklusive samarbetssamtal kommer att hanteras 

av Cura. Curas direktion kommer att utgöra en familjerättsnämnd som 

övertar socialnämndens beslutanderätt i familjerättsliga frågor. Personalen 

kommer att vara anställda av Cura och få sin delegation från Curas 

Familjerättsnämnd. 

Den gemensamma familjerätten kommer att lokaliserad till Karlshamns 

kommun men vid behov kan klientmöten och samarbetssamtal genomföras i 

respektive hemkommuns lokaler.  

Socialförvaltningen är mycket positiv till den gemensamma familjerätten 

som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en 

professionell och kompetent familjerättsverksamhet.  
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En gemensam familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid 

sjukfrånvaro mm. 

Kostnad 

Kostnaden för en gemensam familjerätt 2017 är enligt Curas budgetförslag 

4 393 tkr. Ronnebys andel av kostnaden är ca 1 700 tkr. För innevarande år 

är kostnaden för Ronnebys familjerättsverksamhet budgeterad till 1 622 tkr.  

Personal 

Personal som idag jobbar med familjerätt i Ronneby socialförvaltning 

kommer att erbjudas anställning i Cura Individutvecklings 

Familjerättsorganisation. 

Genomförande 

Att överföra socialnämndens ansvar för familjerättslig verksamhet till en 

Familjerättsnämnd i Cura Individutvecklings regi kräver beslut i 

kommunfullmäktige.  

En ny förbundsordning för Cura Individutveckling ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Socialnämndens reglemente behöver justeras. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta  

Att ställa sig bakom att en gemensam familjerätts verksamhet för Ronneby, 

Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i enlighet med upprättat 

avtalsförslag. 

Att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att godkänna upprättat 

avtalsförslag avseende gemensam familjerätts verksamhet för Ronneby, 

Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. 

Att föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar i Cura 

Individutvecklings förbundsordning och socialnämndens reglemente. 

Deltar i debatten 

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

Stridh (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom att en gemensam familjerätts 

verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i 

enlighet med upprättat avtalsförslag. 

Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna upprättat 

avtalsförslag avseende gemensam familjerätts verksamhet för Ronneby, 

Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. 

Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar i Cura 

Individutvecklings förbundsordning och socialnämndens reglemente. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Socialförvaltningen 
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§ 179 Dnr 2015-000171 759 

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustavsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Jörgen Nilsson. 

Sammanfattning 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet för uppföljningen till 

kommunstyrelsen. Väsentliga brister ska omedelbart rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

En uppföljningsrapport av utförda kontrollmoment redovisas för 

ledamöterna.  

Det fanns väsentliga avvikelser när det gäller utredningstid och 

delegeringsförfarandet SOSFS 1997:14. Åtgärdsplaner är påbörjade. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

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

särskilt beakta och verka för att siffran ”mer än fyra månader” sänks.  

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 särskilt 

beakta och verka för att siffran ”mer än fyra månader” sänks samt att 

i övrigt godkänna och notera uppföljningen av den interna kontrollplanen till 

dagens protokoll och översända densamma till kommunstyrelsen      

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 180 Dnr 2016-000119 700 

KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har under § 292/2016 beslutat uppdra åt nämnderna att 

utvärdera resultatet och rapportera eventuella åtgärder och av nämnden 

eventuellt vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i december. 

Vid redovisning på Socialnämnden 2016-10-26 fick undertecknad uppdraget 

att kommentera socialförvaltningens ”röda” siffror. Samt bifoga redovisning 

av resultatet från övriga Blekinges kommuner beträffande LSS.  

 

Yttrande 

I detta yttrande kommer endast de ”röda” siffrorna som direkt berör 

socialnämndens verksamhet att kommenteras. 

 

Effektivitet 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/utredning. 

Ronnebys resultat 73 % snittet i riket 78 % 

Kommentar: 

Lien skillnad, gäller få personer ca 25 st, en eller två personer ger stort 

utslag.   

 

LSS-grupp och serviceboende 

Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag 

utanför bostaden  

Ronnebys resultat 38 % 

Kommentar: Inte alltid möjligt på vissa gruppbostäder att tillgodose en 

individuellt anpassad aktivitet utanför bostaden. Om flera brukare på samma 

boenden önskar individuell aktivitet samtidigt är detta inte alltid möjligt att 

genomföra pga resursbrist. 

 

Den boende har möjlighet till Internetuppkoppling i det egna 

hemmet/lägenheten 

Ronnebys resultat 28 % 

Kommentar: Enhetscheferna har tolkat frågan olika där av det dåliga 

resultatet. 

Variationen från föregående år beror på byte av flera enhetschefer.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet samt översända detsamma till 

kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärende och översända detsamma till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 181 Dnr 2016-000149 754 

Försörjningsenheten arbete med barnfamiljer i 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ledamot Omid Hassib (V) har bett socialförvaltningen att redovisa hur 

stödet till barnfamiljer som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ser 

ut.   

Försörjningsenhetens socialsekreterare arbetar efter socialnämndens relativt 

nyligen antagna riktlinjer som tydligt beskriver nämndens arbete med 

barnperspektivet. Socialsekreterarna ska alltid beakta det som är förenat med 

barnens bästa i de beslut som fattas. Barnets bästa är dock inte alltid 

avgörande för de beslut som fattas rörande ekonomiskt bistånd men det ska i 

utredning och bedömning tydligt framgå hur socialsekreterarna har beaktat 

barnperspektivet. Arbetet med barnfamiljerna ska ha särskild fokus på att 

hjälpa föräldrarna till en egen försörjning, säkerställa skälig levnadsnivå för 

barnen och stärka skyddsfaktorer i barnets utveckling. 

I Ronneby kommun handläggs denna typ av ärende på liknande sätt som för 

övriga ärenden på enheten men med ett påtagligt barnfokus. Vid hyres- och 

elskulder samt vid hävdan om nöd beaktas alltid barnperspektivet extra noga, 

ofta i samråd med arbetsledande funktion. 

Socialsekreterarna erbjuder ekonomisk rådgivning till barnfamiljer i 

långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Detta är ett erbjudande där 

socialsekreterarna tillsammans med föräldrarna går igenom riksnormen och 

talar kring hur barnen påverkas av att leva på ekonomiskt låg nivå samt om 

den del av riksnormen som är till barnen, faktiskt tillfaller barnen och säker- 

ställer att dessa uppnår skälig levnadsnivå. I samband med mötet går 

socialsekreteraren även igenom vad för extra bistånd som går att ansöka om 

till t ex fritidsaktiviteter. Även samtal kring de fonder, såsom Sociala 

samfonden och Majblommefonden, som finns att ansöka om gås igenom. 

Dessa samtal riktar sig till de barnfamiljer som levt mer än nio månader med 

ekonomiskt bistånd.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Omid Hassib (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 182 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Lex Sarah rapport och utredning från Cura Individutveckling: 

Missförhållande på Cura Boda Ungdomsboende. 

Socialförvaltningen får ta del av de Lex Sarah rapporter som rör ungdomar 

som är placerade genom Ronneby kommun. 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört en föranmäld tillsyn 

på HVB Cura Kulle och Cura Brunn i Ronneby. IVO avslutar ärendena då 

tillsynen inte visat brister avseende säkerheten för ungdomarna. 

Studiebesöket på Sysselsättningen Persborgshuset och Råd och Stöd var 

mycket uppskattat och givande för alla. Nya studiebesök ska planeras in 

inför kommande år. 

Personalrektyreringara pågår, en ny annons gällande fältsekreterare ska 

annonseras ut, vid förra rekryteringen fanns inte sökande med tillräcklig 

kompetens. Ny tjänst ska även rekryteras till Sesam  

Deltar i debatten 

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

Stridh (SD) och Omid Hassib (V). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 183 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter  

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) redovisar att Cura individutveckling haft ett 

sammanträde, protokoll kommer att sätt i Curapärmen. 

Nästa sammanträde är den 16 december 2016, där kommer bl a budgeten att 

behandlas. 

IVO har riktat kritik mot Cura Aspan, boendet är avslutat. 

Lex Sarah anmälan från Cura Brunn om utåtagerande beteende, ärendet är 

avslutat. 

FINSAM har haft ett sammanträde gällande projektdialog. Ronneby var inte 

representerade. Det blev en återremiss på projektansökan, den kommer att 

behandlas på nästa sammanträde. 

Medlemsavgiften för FINSAM kommer att höjas med 93 tkr inför 2017. 

Peter Ratcovich har anställts som ny förbudschef. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 
________________ 
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§ 184 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.  

Redovisning av delegationsbeslut enligt SoL och LSS. 

Revidering i attestantlistan.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll 

________________ 
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§ 185 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.   

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-15. 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-23. 

 

Protokollsutdrag: 

KS § 322/2016 – Uppföljning av nämndernas (ej ks) internkontrollplaner 

från 2015 med avvikelser. 

KS § 335/2016 – Länsstrategi ANDT, Alkohol, Narkotika, Doping och 

Tobak, Blekinge län 2016-2020.  

KS § 346/2016 - Sammanträdestider kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskott 2017.     

E-post från SiS generaldirektör gällande bl a avgiftshöjning. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 186 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser 2016 

Inga kurser och konferensinbjudningar finns att notera. 

_______________ 
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§ 187 Dnr 2016-000002 700 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att ersättare Anna Diurhuus-

Gundersen (M) avsagt sig uppdraget i socialnämnden.  

Digital signering av tex ordförandebeslut håller på att ses över. 

Birgitta Lagerlund (M) har framfört ett stort tack för de vackra blommorna 

socialnämnden skickat till henne i samband med hennes sjukdom.  

Nicolas Westrup (SD) tackar ordförande Åsa Evaldsson (M) för en mycket 

bra utbildning och god lunch. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar nämndens ledamöter, ersättare och 

tjänstemän för ett mycket bra arbete under gånga året.  

Deltar i debatten 

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

Svensson (S), Magnus Stridh (SD) och tjänstgörande ersättare Anna-Karin 

Wallgren (S). 

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

________________ 

 


