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§ 188

Dnr 2016-000009 700

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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Socialnämnden

§ 189

Dnr 2016-000134 700

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich presenterar personalsekreterare Hanna
Wåhlin som kommer från personalavdelningen och ska redovisa en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 redovisas i en
Power Point presentation för ledamöterna. En enkät har sänts ut till cheferna
inom socialförvaltningen. Tolv av tretton chefer har besvarat enkäten.
Ny enkät ska sändas ut i början på år 2017 som ska redovisa 2016 års
systematiska arbetsmiljöarbete.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), och Ylva Olsson
(SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Hanna Wåhlin för redovisningen.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den redovisade Power Point
presentationen, med kommentarer från förvaltningschefen, sänds ut till
ledamöterna i samband med kallelsen till sammanträdet i januari 2017.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framför yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet till dagens protokoll.
Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att kommentera
redovisningen.
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Socialnämnden

Sända ut redovisningen i samband med kallelsen till sammanträdet i januari
2017.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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Socialnämnden

§ 191

Dnr 2016-000003 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar fem delegationsbeslut.
Socialsekreterare Karin Ryberg redovisar fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin
Lill (S), Malin Månsson (S), Birgitta Larsson (RP), Ylva Särnmark (L), Ylva
Olsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S), samt ersättarna
Therese Åberg (M), Rolf Loberg (RP) och Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll
samt att ärenden är genomförda enligt delegationsordningen.
________________
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Socialnämnden

§ 192

Dnr 2016-000037 759

Verksamhetsuppföljning 2016 - Barn och
familjeenheten
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning, barn- och familjeenheten och utredning barn inkl
EKB t o m november 2016. Antalet inkomna anmälningar har minskat.
Polis, skola, barnomsorg, sjukvård och den egna socialtjänsten är de som gör
flest anmälningar. Den vanligaste anmälningsorsaken är missförhållande i
beteende och i miljön, hot och våld är också en vanlig anmälningsorsak.
Yttrande begärs av Migrationsverket om vilka uppgifter socialförvaltningen
har angående ålder på ensamkommande barn.
Det har tillkommit en SiS placering, den första i år.
Utredningar mer än fyra månader, ej förlängda har minskat. Ordförande Åsa
Evaldsson (M) påtalar att det är glädjande att dessa utredningar har minskat
och framför en eloge till personalen
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Olsson
(SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
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Socialnämnden

§ 193

Dnr 2016-000148 701

Förordnande avseende uppdrag i social beredskap
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg har ingått avtal att gemensamt bedriva
social beredskap. För Ronnebys del har avtalet godkänts vid socialnämndens
sammanträde 2016-11-30.
Enligt avtalet ska deltagarna i beredskapsgruppen förordnas av samtliga
kommuner. Härvid förordnas följande personer, att som anställda i
Karlshamn och Sölvesborg kommuners socialnämnder, även utföra de
åligganden som avtalats och delegerats avseende social beredskap för socialnämnden i Ronneby Kommun.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående förordnande samt att i
fortsättningen vid personalförändringar delegera till socialchefen att förordna
deltagare i beredskapsgruppen.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschefen får delegation på
att förordna deltagare till beredskapsgruppen.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen att förordna
deltagare till beredskapsgruppen för social beredskap.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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Socialnämnden

§ 194

Dnr 2016-000154 133

Utflyttning från Curas boenden för EKB under första
halvåret 2017
Verksamhetschef Göran Fridh fördrar ärendet tillsammans med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Cura Individutveckling har med medlemskommunerna tagit upp frågan att
alla asylsökande ungdomar skulle få bo kvar på Curas boende även när de
fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder till 18 år. I Ronneby hänvisas
asylsökande som fyller 18 år efter en individuell bedömning till
Migrationsverkets boende. Socialförvaltningens praxis är redovisad till
socialnämnden 2016-10-26 och nämnden har ställt sig bakom
Socialförvaltningens sätt att hantera frågan. För Ronnebys del så kommer de
som berörs av en förändrad handläggning att vara totalt ca 7-8 personer
varav ca 6-7 personer bor i Curas boende. Till detta kommer ett okänt antal
personer som kommer att skrivas upp i ålder.
De personer som får bo kvar i Curas boende eller familjehem istället för att
flytta till Migrationsverkets boende får under en period tillgång till mer stöd i
vardagen. En ändring av socialförvaltningen praxis måstet gälla alla
asylsökande som fyller 18 år eller som i samband med beslut i asylärendet
får en ändrad ålder och bedöms som vuxna. Detta innebär att
Socialförvaltningen behåller ansvaret för ytterligare ca 7-8 personer plus ett
okänt antal som skrivs upp i ålder. Det utökade ansvaret innebär ett ökat
behov av handläggarresurser med minst 0,5 tjänst under första halvåret 2017.
Den eventuella ekonomiska vinsten för kommunen bedöms som relativt
begränsad. De ekonomiska konsekvenserna för Cura är inte möjligt för mig
att bedöma. Att i nuläget utöka möjligheterna att bo kvar i HVB, familjehem
under första halvåret för att sedan minska möjligheterna i enlighet med den
nya lagstiftningen ger inte goda förutsättningar för förutsägbarhet,
begriplighet och kontinuitet i vår handläggning.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen inte ska göra någon
förändring av sin handläggning av ensamkommande barn placerade hos Cura
individutveckling.
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Socialnämnden

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ylva Olsson (SD) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) bifall
till tjänsteförslaget.
Malin Månsson (S) yrkar att ensamkommande barn ska få bo kvar till
halvårsskiftet 2017 samt att Cura Individutveckling ska redovisa hur
verksamheten ska se ut efter halvårsskiftet 2017.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget.
Nej-röst för bifall till Malin Månssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster
således beslutar socialnämnden att bifalla presenterat tjänsteförslag.
Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:

Ja

Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Larsson (RP)
Malin Månsson (S)
Kerstin Haraldsson (C)
Birgitta Lagerlund (M)
Ylva Särnmark (L)
Thomas Svensson (S)
Kevin Lill (S)
Martin Moberg (S)
Ylva Olsson (SD)
Magnus Johannesson (S) tjänstgörande ers
Anna-Karin Wallgren (S) tjänstgörande ers
Linda Johansson (SD) tjänstgörande ers
Summa:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen inte ska göra någon
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Socialnämnden

förändring av sin handläggning av ensamkommande barn placerade hos Cura
Individutveckling.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
________________
Exp.
Cura Individutveckling
Socialförvaltningen
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Socialnämnden

§ 195

Dnr 2016-000153 700

Intern kontrollplan 2017
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet tillsamman med
förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh.
Sammanfattning
Ett förslag på vilka områden som bör kontrolleras i 2017 år interna
kontrollplan presenteras för ledamöterna.
Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de ska med
rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås, ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten, samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och
riktlinjer.
Nämnden ska årligen rapportera resultatet av uppföljningen till
kommunstyrelsen. Väsentliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Olsson
(SD) och ersättare Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat förslag till intern
kontroll plan 2017.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta framtaget förslag till intern kontroll plan för
2017 enligt presenterat förslag.
________________
Exp.
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

§ 196

Dnr 2016-000012 042

Förslag till redovisning av ekonomisk
månadsuppföljning inför 2017 och framåt
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Under § 151/2016 beslutade socialnämnden att anta förslag nummer ett som
redovisning av den ekonomiska uppföljningen. Slutligt beslut i ärendet
skulle tas på socialnämnden i december 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Kevin Lill (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Kevin Lill (S) att
förslag nummer ett ska gälla fortsättningsvis som redovisning av den
ekonomiska uppföljningen med kommentarer om positivt och negativt utfall
i texten.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag nummer ett som redovisning av den
ekonomiska uppföljningen med kommentarer om positivt och negativt utfall
i texten.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Ekonom Anna Lindén
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Socialnämnden

§ 197

Dnr 5973

Förslag till redovisning av ekonomiska uppföljningar
per 31/7 2017
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet
Sammanfattning
Nedanstående poster förslås följas upp i en förkortad uppföljning under
augustinämnd per 31/7 2017.
Institutionsvård barn
Placeringskostnader missbruk
Ekonomiskt bistånd
Köp av assistans LSS
Placeringskostnader vht 513
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovan förslag
Deltar i debatten
Åsa Evaldsson (M) och ledamot Kevin Lill (S).
Yrkanden
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 att ovanstående poster följs upp i
förkortad uppföljning på nämndens sammanträde augusti, per 31/7-2017.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Ekonom Anna Lindén
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§ 198

Dnr 2016-000083 007

Uppföljning/redovisning av revisorernas
granskningsrapport av delegering och
myndighetsutövning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Under § 121/2016 beslutade socialnämnden att en redovisning/uppföljning i
ärendet skulle ske. Det var fem förbättringsområden som revisorerna hade
identifierat och lämnat rekommendationer för. Socialförvaltning har under
hösten vidtagit åtgärder för att genomföra förbättringar, dock är inte allt
genomfört. De områden det gäller är:
1, Riktlinjer och rutiner
2-3, Upphandling och delegation
4, Riskanalys vid anlitande av konsulttjänster
5, Förordnande av konsulter.
När det gäller riktlinjer och rutiner så håller detta arbete på att slutföras men
är i dagsläget inte klart.
Upphandling och delegations är genomfört.
Riskanalyser är ej klart. Ny kvalitetsutvecklare är anställd som håller på att
utbilda sig inom området.
Förordnande av konsulter är genomfört. Socialnämnden beslutar i dessa
ärende och beslut i arbetsutskottet vid brådskande ärenden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Kevin Lill (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att
göra en ny redovisning i februari 2017 på de punkter som ej är genomförda.
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 redovisningen till dagens protokoll samt
att en ny redovisning ska genomföras på sammanträdet i februari 2017.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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Socialnämnden

§ 199

Dnr 2016-000141 701

Begäran om remissyttrande - S2016/06793/FST
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som
kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt
promemorian om förslag till ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i
SOU 2016:73
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 februari 2016 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och
föräldraförsäkringen. Utredaren skall lämna förslag på begränsad möjlighet
att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn.
Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2017.
Bedömning
Konsekvenserna av förslaget kan komma att innebära än högre tryck på
behovet förskola och fritidshemsplatser. Ronneby kommun är en av de
kommunerna i Sverige som haft/har bland det högsta mottagandet av
nyanlända 2015/16.
En risk med förslaget är att kommunen inte hinner anpassa sin utbyggnad av
platser samt klara rekryteringen av personal med rätt kompetens.
För övrigt ställer sig socialnämnden i Ronneby kommun positiv till helheten
i förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovan förslag till yttrande och
översänder detsamma till regeringskansliet.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) samt
tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S).
Yrkanden
Tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ovan redovisat förslag såsom sitt
yttrande i ärendet och översända detsamma till Regeringskansliet.
________________
Exp.
Regeringskansliet
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§ 200

Dnr 2016-000007 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Arbetsmiljöverket har gjort en tillsyn den 28 september 2016. Det var
socialsekreterarnas arbetssituation som skulle granskas. Denna inspektion
sker i de flesta kommuner i Sverige under 2016-2017. Det har genomförts
gruppintervjuer i tre olika grupper. Efter ca fyra veckor genomfördes en
muntlig föredragning och nu har Arbetsmiljöverket skickat ett skriftligt
resultat av inspektionen (17 sidor). Vid inspektionen såg de en del som
fungerade bra men upptäckte en del som det fanns behov av att förbättra.
Socialförvaltningen ska senast den 14 februari 2017 redovisa vilka åtgärder
som genomförts gällande de påpekade bristerna.
Socialförvaltningen kommer att skicka ut en enkät till socialsekreterarna,
som inte är anonym, för att få grepp om ur arbetstagarna upplever sin
arbetssituation. Det gäller bl a hur man prioriterar i sina arbetsuppgifter,
upplever hot och våld. Socialförvaltningen har en bra dokumentation bl a
gällande rutiner och riskbedömningar men dessa kan förbättras.
Servicebostaden på Parkdala är inte någon bra arbetsmiljö. Åtgärder är
vidtagna för att lösa dessa problem. Återrapport kommer på sammanträdet i
januari 2017.
När det gäller personalsituationen inom förvaltningen och rekrytering av ny
personal, så ser det i dagsläget bra ut. Intervjuer ska genomföras för
rekrytering av fältsekreterare.
Socialförvaltningen har nominerat ”Sesam – Våld i nära relationer” till
GötaPriset. GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara
offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och
övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är
lika välkomna. Det viktiga är resultatet, en bättre verksamhet för de pengar
som satsas gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle.
Prissumman är 300 tkr.
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Ordförande Åsa Evaldsson (M) har uppmanat socialförvaltningen att
nominera någon enhet. Hon har även informerat ordföranden i KS och
utbildningsnämnden att de kan nominera/ansöka om detta pris.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) Kevin
Lill (S), Ylva Olsson (S)D, samt tjänstgörande ersättarna Monica
Fredriksson (C) och Anna-Karin Wallgren (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 201

Dnr 2016-000006 700

Information & rapporter
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling och FINSAM cirkulerade under mötet.
Birgitta Lagerlund (M) lämnar information om FINSAM, som är ett
samordningsförbund som arbetar med projekt för att få ut personer i arbete.
En ny förbundschef har anställts, Peter Ratcovich.
Information om Cura Individutveckling kommer på nästa sammanträde, de
har direktionsmöte den 16 december.
Martin Moberg (S) redovisar att han och Ylva Olsson (SD) varit på
kontakpolitikerbesök hos personlig assistans. Ett mycket givande och
informativt besök.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S) och Ylva Särnmark (L).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att en presentation om FINSAM och
Cura Individutveckling ska tas upp som ärende på sammanträdet i februari
2017.
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.
Att på sammanträdet i februari 2017 genomföra en presentation av FINSAM
och Cura Individutveckling.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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§ 202

Dnr 2016-000004 700

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (L), Kevin Lill
(S), Birgitta Lagerlund (M), tjänstgörande ersättarna Anna-Karin Wallgren
(S), Magnus Johannesson (S) samt ersättare Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll.
Ledamot Ylva Särnmark (L) deltar ej i beslutet.
________________
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§ 203

Dnr 2016-000005 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Information från Migrationsverket – Migrationsverket minskar antalet
tillfällig asylboenden under våren 2017.
Protokollsutdrag:
KF § 370/2016 – Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som lett till
uppdrag/utredning oktober 2016.
KF § 377/2016 – Budget 2017 plan 2018 – 2019.
KF § 400/2016 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens
protokoll.
________________
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§ 204

Dnr 2016-000002 700

Avslutning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän
för ett mycket gott samarbete under 2016 och önskar alla en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Birgitta Larsson (RP) tackar ordförande Åsa Evaldsson (M) för ett mycket
gott samarbete och önskar henne en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich tackar socialnämnden, en aktiv nämnd
som det ska ges en eloge till, för ett gott samarbete och önskar alla en God
Jul och ett Gott Nytt År.
________________
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