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§ 74

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Kristina Valtersson (C) föreslår att dagordningen justeras enligt
följande:
Ny punkt på dagordningen, fyllnadsval som ersättare i Socialnämndens
arbetsutskott efter Leif Olsson (S).
Skrivelse från personal, Råd & Stöd familj, ang nuvarande
personalsituation, biläggs ärendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående justering av
dagordningen.
________________
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§ 75

Dnr 2014-000080 700

Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens
arbetsutskott
Sammanfattning
Fyllnadsval som ersättare i Socialnämndens arbetsutskott efter Leif Olsson
(S).
Ingrid Karlsson (S) föreslår att Thomas Svensson (S), ordinarie ledmot i
Socialnämnden, går in som ersättare i Arbetsutskottet efter Leif Olsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att utse Thomas Svensson (S) som ersättare i
Socialnämndens Arbetsutskottet.
________________
Exp.
Thomas Svensson
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson
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§ 76

Dnr 2014-000037 704

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning maj månad
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Soocialnämnden visar ett prognostiserat underskott om ca 8 900 tkr. En
förbättring sedan Tertial I med ca 3 000 tkr. Det förbättrade resultatet beror
på att personalbudgeten höjts med 2 000 tkr till följd av lönerevision och att
nettokostnaden minskat med ca 1 000 tkr i huvudsak på grund av minskat
underskott avseende personlig assistans. Barn- och familjeenheten visar ett
underskott.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M),
Ingrid Karlsson (S) samt Ylva Särnmark (FP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera ekonomisk uppföljning/
anslagsförbrukning för maj månad till protokollet.
________________
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§ 77

________________
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§ 78

Dnr 2014-000033 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Socialsekreterare Barbro Ahlstedt redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S) och
Omid Hassib (V).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 79

Dnr 2014-000079 001

Personalsituationen inom Råd & Stöd familj
Sammanfattning
Verkamhetchef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetschef Göran Fridh.
De fackliga företrädarna för SSR och Vision har lämnat en skrivelse till
förvaltningssamverkansgruppen och påtalat den ansträngda arbetssituationen
inom Öppenvårdens avdelning Råd och Stöd familj. Förvaltningschefen har
utifrån skrivelsen uppdragit till verksamhets- och enhetschefen att utreda
situationen och lämna förslag på åtgärder.
Råd och Stöd familj har funnits i nuvarande organisation sedan
sammanslagningen mellan Individ- och familjeomsorgen och
handikappomsorgen 2012.
Sedan 2009 har arbetet utvecklats och nya öppenvårdsmetoder har införts
successivt. Ambitionen har varit att alla insatser ska vara evidensbaserade.
Personal som rekryterats de senaste åren har en hög kompetens och klarar
idag av att erbjuda kvalificerade insatser. Förvaltningens ambition är att lösa
mycket av vården i egen regi, för att undvika kostsamma placeringar av barn
och unga och deras föräldrar. Med anledning av att trycket ökat markant de
senaste åren på myndighetskontorets barn och familjeenhet har också
behoven av fler och komplicerade insatser ökat hos Råd och Stöd familj.
Råd och Stöd kan idag erbjuda ett antal olika insatser så som IHF, HAP,
familjepedagogisk insats, Repuls och råd och stöd. Insatserna har olika
karaktär och väljs utifrån den problematik som utredningen visat. Den mest
kraftfulla åtgärden ges genom IHF som är personalintensiv och kan erbjudas
av särskilt utbildad och licensierad personal. Förutom beslutade insatser kan
även enheten erbjuda olika former av serviceinsatser som får ses som
förebyggande arbete.
Inom Råd och Stöds öppenvård arbetar idag sju behandlare med insatser, för
övrigt finns tre fältsekreterare och två handläggare/behandlare inom SESAM
på Råd och Stöd familj.
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I samband med den samlade utvecklingen inom socialtjänstens barnavård har
socialnämnden utökat personalstyrkan senast med insatsen extra ordinär
öppenvårdsinsats. I budget 2014 tilldelades Socialnämnden en utökning av
antalet fältsekreterare. Enhetschefen har redan infört omfördelningar som
innebär att även fältsekreterarna arbetar med beslutade öppenvårdsinsatser.
2010 utökades verksamheten med två behandlare enligt beslut hos
Socialnämnden. Redan då diskuterades att ytterligare satsningar skulle kunna
aktualiseras.
Nuvarande situation
Ärendebelastningen hos behandlarna på öppenvården
Antal insatser
2012
2013
2014(tom 2014-06-05)
102
123
86 pågående
31 nya ärenden (tom
2014-06-05)
Den genomsnittliga vårdtiden uppgår till 438 dygn per barn.
Serviceinsatser
2012
2013
2014(tom 2014-06-05)
18
26
25
Ärendemängden har ökat konstant sedan 2012 och insatserna har blivit allt
längre och mer komplexa.
Av de 86 pågående insatserna kan exempelvis nämnas att 53 barn erbjöds
familjepedagogiska insatser, 11 boendeinsatser och 8 insatser enl IHF.
Serviceinsatserna uppgår till ca 10 % av den sammanlagda arbetade tiden.
Personalen har under en längre tid påtalat att arbetssituationen är ansträngd
och förvaltningen kan inte se någon lättnad i ärendetillströmningen. Tvärtom
ser insatserna ut att bli alltmer svåra och tidskrävande.
Ärendebelastningen på fältsekreterarna
Antal ärenden
2012
2013
2014
126
97
62 (tom 2014-05-31)
Fältsekreterarnas arbetsuppgifter omfattar att ta fram platser för
ungdomstjänst, göra förhandsbedömningar och skriva yttranden.
Dessutom ingår i deras tjänstgöring uppsökande och förebyggande arbete
och att medverka vid sk riskhelger såsom skolavslutning och olika slags
arrangemang och arbeta förebyggande med sk hemmasittare.
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Alternativa förslag till förändringar för att möta behoven skulle kunna
vara
Att utöka bemanningen med en behandlare
Att konvertera en fältsekreterartjänst till en behandlare
Att lägga ner någon/några serviceinsatser
Att sänka ambitionerna och kvaliteten i behandlingsarbetet.
Konsekvenser av ovanstående alternativa förslag
Att utöka bemanningen skulle innebära att vi kan möta behovet på ett mer
tillfredställande sätt eftersom trycket ökar när myndighetskontorets personal
i o m att ansökningar och anmälningar ökar.
Att konvertera en fältsekreterartjänst till en behandlare ser vi som möjligt
med anledning av hur den nuvarande arbetsbelastningen ser ut.
Att lägga ner någon/några serviceinsatser ger inte nämnvärt resurstillskott
med hänvisning till att de tar ca 10 % av tiden i anspråk. Dessa insatser ser vi
som förebyggande och har en stor efterfrågan.
Att sänka ambitionerna och kvaliteten i behandlingsarbetet är ett alternativ
som inte förespråkas med hänvisning till de mål som finns i vårt
behandlingsarbete för att nå goda reslutat.
Kostnad
En utökning av personalbemanningen skulle kosta ca 450 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att omvandla en fältsekreterartjänst till en
tjänst som behandlare.
Råd & Stöd familj har lämnat en skrivelse till Socialnämnden ang nuvarande
personalsituation som delges ledamöterna och biläggs ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Tomas
Lundberg (OP), Birgitta Lagerlund (M), Åsa Evaldsson (M), Ylva Särnmark
(FP) samt Omid Hassib (V).
Yrkanden
Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson (M) och
Ylva Särnmark (FP) bifall till förslaget.
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Ingrid Karlsson (S) och den Socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till
förslaget med ett tillägg, att en uppföljning ska ske efter sex månader.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på framförda
yrkanden om bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att en uppföljning ska
ske efter sex månader och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att omvandla en fältsekreterartjänst till en tjänst som
behandlare.
Att en uppföljning i ärendet ska ske efter sex månader.
________________
Exp.
Eira Bring
Råd & Stöd familj.
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§ 80

Dnr 2014-000070 701

IOGT-NTO - Förslag till samverkan med Ronneby
kommun, Socialnämnden
Sammanfattning
IOGT-NTO har i skrivelse 2014-05-21 erbjudit Socialförvaltningen fem
praktikplatser/år till en kostnad av 150 000 kronor. Målgruppen är vuxna
missbrukare som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Praktikplatserna finns placerade på Café Rådhuset och på Aspan.
Socialförvaltningen är i behov av sysselsättning för bl a missbrukare och
denna typ av platser är svåra att uppbringa samtidigt som behovet finns.
Socialförvaltningens budget är ansträngd och det är svårt att finansiera nya
verksamheter.
I samtal med verksamhetskonsulent Arne Larsson har undertecknad
diskuterat en summa om 75 000 kronor per år vilket han kommer att föreslå
för IOGT-NTO:s styrelse.
En prövotid över sex månader kan vara möjlig om kostnaden halveras och
bedrivs under ett halvår till en kostnad om 37 500 kronor.
I budget finns två poster som kan finansiera verksamheten under ett halvår.
Förslag till beslut
att anta IOGT-NTO:s erbjudande om praktikplatser under en prövotid på sex
månader till en kostnad av 37 500 kronor.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP),
Åsa Evaldsson (M) samt Malin Månsson (S).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M), yrkar bifall till förslaget med ett tillägg att det ska ske en
uppföljning, efter prövotiden om sex månader.
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Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta IOGT-NTO:s erbjudande om praktikplatser
under en prövotid på sex månader till en kostnad av 37 500 kronor.
Att en uppföljning i ärendet ska ske, efter prövotiden om sex månader
________________
Exp.
Eira Bring
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§ 81

Dnr 2014-000036 700

Socialnämndens mål
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Ett reviderat förslag till mål för Socialnämnden presenteras för nämndens
ledamöter.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Lagerlund (M), Ewa Svensson (S), Ingrid Karlsson (S), Ylva
Särnmark (FP), Tomas Lundberg (OP), Omid Hassib (V) samt Malin
Månsson (S).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M), yrkar att det i meningen under direktiv ska strykas: för
kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar och istället skriva alla.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta mål för Socialnämnden med smärre
justeringar enligt följande:

Socialnämndens vision
Personer aktuella inom Socialnämndens verksamhetsområden ska erbjudas
stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär
delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.
Socialnämndens mål
Generella mål
Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten
ska erbjudas ett tillfälligt boende.
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Socialnämnden

Försörjningsstöd
•

•
•

Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd som ökar
deras möjlighet att uppnå egen försörjning.
Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt
uppmärksammas.
Alla, med behov av mycket långvarigt 1 försörjningsstöd ska vara en
prioriterad grupp då det gäller insatser för att komma igång med
sysselsättning samt att beakta barnens levnadssituation.

Indikatorer
Tidpunkt för
uppföljning

Minst 85 % av personerna med ett långvarigt behov av försörjningsstöd
och behov av arbetslivsinriktade insatser ska delta i sysselsättning, efter var
och ens förutsättningar.
Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att
biståndsperioden inletts.

T1, T2, ÅR

Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio
månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska
situation.

Försörjningsstöd
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
Antal personer med ekonomiskt bistånd

2012
517

2013
510

1 035

936

909

3

3

251

varav antal barn 0 -17 år

3535
6 619

2

7 194

7 276

1

Personer med försörjningsstöd under minst 27 månader under en period av 3 år med
uppehåll under högst 2
månader i rad.
2
Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte
3
Går ej att åldersindela personer

Justerandes sign

ÅR

2011
6102

varav antal personer 18-24 år

Genomsnittligt utbet belopp/ hushåll och
månad
Ronneby
Genomsnittligt utbet belopp/hushåll och
månad i riket

T1, T2, ÅR
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Barn- och familj
•

•
•

Barn och ungdomars behov av stöd och hjälp sätts i centrum vid alla
hjälpinsatser som genomförs av socialtjänsten, för att barnen ska känna
trygghet i hemmet, i skolan och på fritiden.
I utredningar som rör familjer och barn, ska barnkonventionen beaktas och
utgå från ett tydligt barnperspektiv.
Erbjuda barn behandling i närmiljön.
Tidpunkt för
uppföljning
ÅR

Indikatorer
90 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserade ett år efter avslutad
insats.

ÅR

I 90 % av utredningarna skall det i dokumentationen framgå hur barnen varit
delaktiga i utredningen.
ÅR

Antalet placerade barn skall minska i jämförelse med föregående år.

ÅR

Den genomsnittliga vårdtiden på institution skall minska i jämförelse med
föregående år.

Barn- och familjevård
Antal placerade barn/unga (Inkl EKB)
Antal placeringsdygn (Inkl EKB)

Genomsnittlig vårdkostnad/institution
per dygn Ronneby
Genomsnittlig vårdkostnad/familjehem
per dygn Ronneby
Antal barn/unga med insatser under året

2011

2012

2013

88 (93)1

78 (92)1

108 (118)1

23 404
(24 114)1

18 488

23 762

(19 940)1

(25826)1

3 946

3 713

670

770

217

270

Serviceinsatser
1
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Missbruk
•

Personer med riskbruk, missbruk eller beroende, ska få hjälp och stöd som
ökar deras möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk, samt erbjudas
uppföljning/stöd efter avslutad behandling på institution.
Tidpunkt för
uppföljning

Indikatorer
Antalet placerade skall minska i jämförelse med föregående år.

ÅR

Den genomsnittliga vårdtiden på institution skall minska i jämförelse med
föregående år.

ÅR

Missbruk
Antal placerade, vuxna

2011

2012

2013

27

16

27

Antal placeringsdygn

2 909

1 851

2 681

Genomsnittlig vårdkostnad per dygn

2 188

1 771

Antal vuxna med beslutade insatser

145

162

Socialpsykiatri
•

Justerandes sign

Personer med psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska
få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som
innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.

Indikatorer

Tidpunkt för
uppföljning

80 % av personerna, som har insatser från Råd och Stöd vuxen, beslutade
av LSS-handläggare, ska delta i sysselsättning.

T1, T2, ÅR

Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas minst två timmars
fritidsaktivitet per vecka, med personalstöd.

ÅR

Samtliga personer med följande insatser; bostad med särskild service,
insatser från Socialpsykiatriska teamet och boendestöd samt i den dagliga
verksamheten ska vara delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan.

ÅR

95 % som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90 dagar, från ansökan

T1, T2, ÅR
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till beslut.

Socialpsykiatri

2011

2012

2013

12

14

15

Antal belagda platser i gruppbostad

61

Antal personer med kontaktperson SoL
Antal personer i sysselsättningen (daglig
verksamhet)

64

48

Funktionshinder
•

Socialnämnden ska erbjuda god omsorg, stöd service och trygghet för att
uppnå goda levnadsvillkor, personer med funktionsnedsättningar, ska
erbjudas möjlighet att leva som alla andra. Den enskildes behov ska alltid
stå i centrum där individen har möjlighet att påverka och vara delaktig i sin
vardag.

Indikatorer

Tidpunkt för
uppföljning

95 % av de som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90
dagar, från ansökan till beslut.

T1, T2, ÅR

I 90 % av utredningar gällande barn, skall det i
dokumentationen framgå hur barnen varit delaktiga i
utredningen.

Justerandes sign

T1, T2, ÅR

Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas
minst två timmars fritidsaktivitet per vecka, med
personalstöd

ÅR

Samtliga personer med följande insatser; bostad med
särskild service, korttidsvistelse, personer med personlig
assistans (i kommunal regi), boendestöd och deltagare i
dagliga verksamheten ska vara delaktiga i utformningen av
sin genomförandeplan.

ÅR

Utdragsbestyrkande
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Funktionsnedsatta
Antal belagda platser i gruppbostad

2011

2012

2013

50

49

55

Antal personer med kontaktperson, LSS
Ledsagare

143
22

17

169
20

2

3

Korttidsvistelse

30

41

Korttidstillsyn (förlängd barnomsorg)

15

14

Köp verksamhet/barn

10

9

Antal personer i daglig verksamhet

90

122

123

Antal personer med Personlig assistans
i kommunal regi
Antal personer med Personlig assistans
i privat regi

29

21

20

18

20

26

Avlösarservice i hemmet

Direktiv
Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och
tillgodose båda könens villkor och behov, så att god kvalitet och goda
resultat uppnås för alla.
Under 2015 kartläggs könsfördelningen gällande barn med beslut om öppna
vårdinsatser.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2014-000064 701

Förnyat FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och
kommunerna, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström och Sölvesborg
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Landstinget Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner har sedan flera
år ingått avtal gällande forsknings- och utvecklingsverksamhet, (FoU) inom
gemensamma området vård och omsorg för äldre och området
funktionshinder. Det gemensamma FoU-arbetet har varit lyckosamt och
drivit utvecklingen framåt inom de olika verksamheterna.
Diskussion mellan parterna har pågått de senaste åren om att även individoch familjeomsorgen skall ingå avtal. Avsaknaden av FoU-arbete inom
individ- och familjeomsorgen är stor.
Bedömning
För närvarande betalar Ronneby kommun 400 tkr årligen för avtal om FoU
gällande äldre- och funktionshinderområdet. Inkludering av individ- och
familjeomsorgen innebär en kostnadsökning med 80 tkr plus
indexuppräkning. Ingång i avtal kommer att bidra till kvalitets- och
utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen. Vidare kommer det
att bidra till en större samverkan mellan landstinget och Blekinges
kommuner i gemensamma utvecklingsfrågor.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att ingå avtal med landstinget Blekinge
tillsammans med Blekinges kommuner gällande gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet, FoU till en kostnad med f n 80 tkr årligen
(indexuppräkning enligt angiven beräkningsprincip i avtalet) fr o m 1 januari
2015 till och med 31 december 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Lagerlund (M), Ewa Svensson (S) samt Malin Månsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att ingå avtal med landstinget Blekinge tillsammans
med Blekinges kommuner gällande gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet, FoU till en kostnad med f n 80 tkr årligen
(indexuppräkning enligt angiven beräkningsprincip i avtalet) fr o m 1 januari
2015 till och med 31 december 2019.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich

Justerandes sign
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§ 83

Dnr 2014-000056 701

Remiss - Hemställan om ökad medlemsavgift till
Samordningsförbundet i Blekinge
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt remiss med
begäran om yttrande över Samordningsförbundet FINSAM:s hemställan om
ökad medlemsavgift fr o m 2015, till 800 tkr från nuvarande nivå 675 tkr.
Bedömning
Samordningsförbundet finansieras till lika delar av staten och av
medlemskommunerna. Avgiften till förbundet fördelas enl. nedan:

Landstinget
Karlskrona kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Summa

2014
3 375 tkr
1 350 tkr
675 tkr
675 tkr
337,5 tkr
337,5 tkr
6 750 tkr

Förslag 2015
4 000 tkr
1 600 tkr
800 tkr
800 tkr
400 tkr
400 tkr
8 000 tkr

FINSAM projekten är en värdefull resurs för deltagande myndigheter och
kommuner och projekten i Blekinge har överlag visat goda resultat.
I FINSAM:s föreslagna budget för 2015 utökas kostnaderna med 2 500 tkr
varav hälften bekostas av staten och hälften av kommunerna. Enligt uppgift
från Samordningsförbundet beror utökningen delvis på att det nästa år finns
en möjlighet att öka den statliga finansieringen vilket förutsätter en lika stor
ökning av kommunerna. Den föreslagna ökningen av FINSAM:S
verksamhet skulle innebära en ökning av verksamheten och kostnaderna med
drygt 18,5 %.
Enligt FINSAM:s budget för 2015 uppgår det totala utrymmet för att bekosta
projekt till 14 466 tkr varav 1 480 tkr avser Ronneby kommuns projekt
Ansats. I budgetförslaget finns ett utrymme för att bekosta nya projekt med 7
546 tkr. Om FINSAM behåller sin verksamhet på samma nivå som 2014
kommer utrymmet för att bekosta nya projekt istället bli 5 046 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att i det nuvarande ekonomiska läget för Socialnämnden prioritera en
utökning av FINSAM med drygt 18;5 % kan inte anses vara motiverat.
Enligt vår bedömning är det möjligt att med bibehållen kostnadsram för
verksamheten bedriva en bra projektverksamhet i FINSAM.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden inte ställer sig bakom den föreslagna utökningen
av FINSAM:s verksamhet.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Tomas
Lundberg (OP), Ingrid Karlsson (S) samt Ewa Svensson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att i sitt yttrande till Kommunstyrelsen inte ställa sig
bakom den förslagna utökningen av Samordningsförbundet FINSAM:s
verksamhet samt höjning av medlemsavgiften fr o m 2015, till 800 tkr från
nuvarande nivå 675 tkr.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 84

Dnr 2014-000077 704

Begäran om utökade anslag till personalkostnader
inom Barn- och familjeenheten
Sammanfattning
Verksamehtschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Personalsituationen på Barn- och familjenheten har under lång tid varit
mycket ansträngd. Det ökade antalet ärenden i kombination av ökade krav
från lagstiftaren har markant ökat arbetsbelastningen. Inför budget 2014
begärdes en utökning av personalen med två tjänster. Socialnämnden
prioriterade i sitt budgetförslag ner personalförstärkningen och i
Kommunfullmäktiges budget avslogs utökningen.
Under 2014 har den höga arbetsbelastningen tvingat fram tillfälliga
personalutökningar för att klara ärendehanteringen på ett lagligt sätt.
Bemanning
Barn- och familjenheten består idag enligt budget av 12 handläggare och en
teamledare. De är fördelade på 6 handläggare i utredningsgruppen, 3
barnhandläggare, 2 familjehemssekreterare och en kontaktpersonsassistent i
familjehemsgruppen. Därutöver bekostas en barnhandläggare för
ensamkommande barn av Kommunledningsförvaltningen. Under 2014 har
dessutom ytterligare en handläggare varit anställd, delvis bekostad av
föräldraledighetsnedsättningar och korttidsfrånvaro. För att klara en lagenlig
handläggning har en pensionerad handläggare tagits in tillfälligt och
rekrytering av tillfällig personal pågår. I avvaktan på rekrytering kommer
personal att hyras in.
I en jämförelse av bemanningen för myndighetsutövning inom barnavården
gjord av SKL 2013 (”Stabilitet som kompetensstrategi för den sociala
barnavården”) hade Ronneby 573 barn per tjänst. En god bemanning enligt
SKL är mindre än 500 barn per tjänst och 70 % av kommunerna hade färre
än 550 barn per tjänst.

Arbetsbelastning
Arbetsbelastningen har ökat mycket kraftigt inom den sociala barnavården
de senaste åren.

Justerandes sign
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2009
2010
2011
2012
2013
2014 T 1

Aktualiseringar

Utredningar

Placerade

291 st
300 st
*
254 st
579 st
247 st

188 st
171 st

86 st
94 st
88 ( 93 **)
78 ( 92**)
108( 118**)

202 st
295 st
153 st

*datasystemsbyte
** inkl Ensamkommande barn
För att möjliggöra en acceptabel arbetsbelastning behöver antalet pågående
utredningar per handläggare i utredningsgruppen inte överstiga 8-10 st.
Därutöver hanterar handläggarna i utredningsgruppen mottagning och
skyddsbedömning, förhandsbedömningar och uppföljning av pågående
ärenden.
I familjehemsgruppen är en acceptabel arbetsbelastning ca 15-17 pågående
placeringar per barnhandläggare.

Personalförändringar
De sista fem åren har barnavårdens utredningsverksamhet inte tillförts någon
ny handläggarresurs. 2009 bestod Barn- och familjegruppen av 9 st
handläggare.
Under 2011 omvandlades en handläggartjänst till teamledare.
2012 utökades Barn- och familjeenheten genom att två handläggare
överfördes från Råd- och Stöd familj. De tog då med sig arbetsuppgifter
som motsvarar två tjänster. Handläggning av kontaktpersoner och
uppföljning av pågående öppenvårdsinsatser. Två nya tjänster inrättades, en
barnhandläggare för att möta ökade lagkrav på uppföljning av placerade barn
och en familjehemssekretare. Familjehemsutredningar köptes tidigare av
Cura individ.
Åtgärder
För att klara arbetsbelastningen har barnhandläggare använts till
utredningsarbete i viss utsträckning och tillfälliga förstärkningar har tillförts
utredningsgruppen. Övertidsarbete förekommer framförallt i samband med
akuta situationer. Att ytterligare öka övertidsuttaget för att klara

Justerandes sign
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utredningsarbetet bedöms som olämpligt, eftersom det är viktigt att behålla
kapacitet för akuta situationer utan att överbelasta personalen.
Personalbehov
För att kunna klara den mängd ärenden som Barn- och Familje- enheten har
att hantera på ett rättsäkert och kvalitativt sätt, utan att överbelasta
personalen, behöver personalstyrkan ökas.
Familjehemsgruppen kan med nuvarande bemanning klara sina uppgifter på
ett tillfredställande sätt, förutsatt att resurser tillförs för att handlägga
ensamkommande barn.
För att nå en acceptabel arbetsbelastning där varje handläggare ansvarar för
ca 8-10 pågående utredningar, 2-4 pågående förhandsbedömningar, ansvarar
för mottagning och skyddsbedömning av nya ärenden 6-8 veckor per år,
samt följa upp 6-8 pågående öppenvårdsinsatser, behöver utredningsgruppen
utökas med minst två socialsekreterare från 6 till minst 8 st.
En utredningsgrupp som består av 8 handläggare kan med en acceptabel
arbetsbelastning hantera:
Omkring 600 aktualiseringar per år
Mellan 190-240 utredningar per år
Ca 50 pågående öppenvårdsinsatser.
Kostnad
En utökning med två socialsekreterartjänster medför ökade
personalkostnader med ca 950 tkr.
Sammanfattning
En kraftigt ökad arbetsbelastning, framförallt till följd av ett ökat inflöde av
ärenden, gör det nödvändigt att utöka bemanningen i utredningsgruppen på
Barn- och Familjeenheten.
Förslag till beslut
Undertecknad föreslår att Socialnämnden beslutar att inrätta 2 st
socialsekreterartjänster inom Barn- och Familjeenheten.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att hos
Kommunfullmäktige anhålla om medel, 950 tkr, för personalkostnader för
två socialsekreterartjänster till Barn- och familjeenheten,
Socialförvaltningen.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Lagerlund (M), Ewa Svensson (S), Malin Månsson (S), Tomas
Lundberg (OP), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Särnmark (FP) samt ersättare
Johannes Chen (KD).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar, med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) och
Ylva Särnmark (FP), att med anledning av Socialnämndens stora
ekonomiska underskott, återremiss på ärendet. Detta med motiveringen att vi
önskar en utredning gällande:
Vilka verksamheter som inte är lagstyrda (frivilliga) och där effekten blir
minst vid en eventuell neddragning, samt vilken neddragning som skulle
motsvara i förslaget nämnda summa (950 tkr) samt möjlighet att omfördela
personalresurser.
Malin Månsson (S) yrkar, med instämmande av Tomas Lundberg (OP),
bifall till Arbetsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Malin Månssons
(S) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till Åsa Evaldssons (M) yrkande om återremiss.
Nej-röst för bifall till Malin Månssons (S) yrkande om bifall till förslaget.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas tre (3) ja-röster och tio
(10) nej-röster. Socialnämnden bifaller Malin Månssons (S) yrkande om
bifall till förslaget.

Justerandes sign
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Namn:
Kristina Valtersson (C)
Birgitta Larsson (RP)
Ingrid Karlsson (S)
Åsa Evaldsson (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Tomas Lundberg (OP)
Kerstin Haraldsson (C)
Ylva Särnmark (FP)
Malin Månsson (S)
Ewa Svensson (S)
Omid Hassib (V)
Anna-Mi Kullman (OP)
Monica Jansson (S) tj. ers.

Ja

Nej
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X

3

X
X
X
X
X
10

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om medel,
950 tkr, för personalkostnader för två socialsekreterartjänster till Barn- och
familjeenheten, Socialförvaltningen.
Reservation
Åsa Evaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M) samt Ylva Särnmark reserverar
sig till förmån för Åsa Evaldssons (M) yrkande.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 85

Dnr 2014-000009 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande information:
•
Lex Sarah utredning gällande ett gruppboende.
•

Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Tillsyn av HVB barn och
unga vid Cura Park ungdomsboende i Ronneby. Ärendet är avslutat.

Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M) samt ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 86

Dnr 2014-000011 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Revidering i attestantlistan för Socialförvaltningen.
Redovisning av beslut gällande LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 87

Dnr 2014-000012 000

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Cura Individutveckling direktionen- protokoll 2014-05-21.
Migrationsverket – Migrationsverket öppnar fler boenden för asylsökande.
Protokollsutdrag:
KF § 114/2014 – Fyllnadsval efter Leif Olsson (S), ledamot i
Socialnämnden.
KF § 117/2014 – Anhållan pm entledigande från uppdrag som ersättare i
Socialnämnden, Edvard Tvermoes (SD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 88

Dnr 2014-000017

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Birgitta Larsson (RP) informerar om att hon och Omid Hassib (V) varit på
information angående UMA samt Socialstyrelsens vägledning för
mottagande av ensamkommande barn, på Länsstyrelsen den 19 juni.
En utförligare redovisning kommer att lämnas vid ett senare sammanträde.
Information finns på Länsstyrelsens hemsida.
Deltar i debatten
Ordförande Kristna Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M),
Birgitta Larsson (RP), Omid Hassib (V), Åsa Evaldsson (M) samt ersättare
Johannes Chen (KD).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 89

Dnr 2014-000035 700

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Ordförande Kristina Valtersson (C) lämnar information från SSO-möten som
bland annat handlat om hemmasittare på högstadiet och att tydliga rutiner är
viktiga. Om stora småbarnsgrupper inom förskolan, osäkra föräldrar,
föräldrar som är i behov av stöd. Att det kommer många nyanlända som
behöver tas emot på ett bra sätt. Anmälningsplikten och SkolFam.
Åsa Evaldsson (M) framför önskemål om en redovisning gällande projektet
Internationell strategi, hur arbetet fortsatt.
Ordförande Kristina Valtersson (C), informerar att Socialnämnden fått ett
kondoleanskort från Leif Olssons familj.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M)
samt Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet.
________________
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Avslutning
Ordförande Kristina Valtersson (C), önskar alla ledamöter, ersättare och
tjänstemän en trevlig och skön sommar.
Ingrid Karlsson (S) m fl önskar ordföranden detsamma.
________________
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