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§ 209 Dnr 2017-000004 006 

Val av justerare och tid för justering av protokoll 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll. Justering äger rum 2017-12-12, kl 08 00, 

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset.      

________________ 
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§ 210 Dnr 2017-000094 003 

Reglemente - Socialnämnden 

 

Kommunjurist Anna-Clara Ericsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Socialnämndens nuvarande gällande reglemente gicks igenom och 

diskuterades. Reglementet var utsänt i samband med kallelsen. 

Kommunstyrelsens nya reglemente är antaget och skall utgöra mall för 

övriga reglementen. 

Varje nämnd ska med utgångspunkt i nuvarande reglementen ta fram en 

översiktlig beskrivning av nämndens kompetensområde samt en uttömmande 

katalog eller lista över de uppgifter som faller inom nämndens kompetens. I 

den mån uppgiften utförs med stöd av författning ska författningshänvisning 

anges. Beskrivning och katalog ska i sak beskriva respektive nämnds 

nuvarande kompetens. Kompetensen ska således i sak vara oförändrad. 

 

Beskrivningen av nämndens kompetensområde ska utgöra reglementets 

inledande bestämmelse (1 kap. 1 §). Uppgiftskatalogen införs som en egen 

bestämmelse (1 kap. 4 §). Upplägget med en katalog tillämpas i olika 

omfattning i de nuvarande reglementena men uppgifterna är spridda mellan 

flera bestämmelser, är inte kompletta och ibland inaktuella. 

Dubbelregleringar förekommer. En samlad uttömmande katalog är en 

förutsättning för en tydlig beskrivning av respektive nämnds kompetens. På 

så vis minskar också risken för gränsdragningsproblem avseende 

ansvarsfördelningen mellan nämnderna.      

Deltar i debatten 

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

Svensson (S), Omid Hassib (V) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      
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Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutatar att notera informationen till dagens protokoll samt 

att återaktualisera ärendet på nämndens sammanträde i februari 2018. 

________________ 
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§ 211 Dnr 6740  

Information om Lagen om vård av unga, LVU 

 

Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar information om lagen om vård av 

unga, LVU och visar en Power Point presentation. Presentationen kommer 

att sändas ut till ledamöterna via e-mail.  

Sammanfattning  
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd 

med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges 

människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av 

de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att 

behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom 

eller henne själv.  

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, 

om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden 

i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig 

vård inte kan ges med den unges samtycke.  

Beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.  

Deltar i debatten 

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

Nilsson (S), Thomas Svensson (S), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V), 

tjänstgörande ersättarna Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma           

https://lagen.nu/2001:453
https://lagen.nu/1990:52#P3
https://lagen.nu/1990:52#P3
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 212 Dnr 2017-000016 751 

 
Sekretess 

________________ 
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§ 213 Dnr 2017-000016 751 

 
Sekretess 

________________ 
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§ 214 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 215 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten 
Barn + EKB 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och ensamkommande barn. 

Antalet inkomna orosanmälningar har ökat något jämfört med föregående 

månad. Det är bl a barnmisshandel, barn som bevittnat våld samt 

droganvändande bland ungdomar. Det är barnomsorg/skola, anonyma, annan 

socialtjänst som gör flest anmälningar. Placeringarna ligger ungefär lika som 

förra månaden. Pågående utredningar mer än fyra månader, ett ärende, vilket 

är mycket bra. Det finns två SiS placeringar i dagsläget.  

Placeringar ensamkommande barn har ökat då det kommit nya barn till 

Ronneby. Det är många ensamkommande som ansöker om att få vara 

kvarboende efter att de fyllt 18 år och inte flytta över till Migrationsverket. 

Antalet nya placeringar är två och avslutade är tio. 

Mottagningsenheten fungerar bra och arbetssituationen är hanterbar. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till enheten för det fina 

arbetet med utredningar mer än fyra månader.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.           

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. 

________________ 
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§ 216 Dnr 2017-000142 700 

Intern kontrollplan 2018 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till intern kontrollplan för 2018 presenteras för ledamöterna.   

Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredställande internkontroll, innebärande att de ska med 

en 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.  

Vissa punkter, Placeringsbeslut barn, Genomförandeplaner vuxna, Social 

dokumentation, Läkemedelshantering och Delegeringsförfarandet, i det 

presenterade förslaget ligger kvar sedan 2017, då det fanns väsentliga 

avvikelser. Genomförandeplaner EKB och Basal hygien är nya punkter.    

Deltar i debatten 

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

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 Intern kontrollplan för 2018, enligt 

presenterat förslag. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson 
MAS Katarina Losell 
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§ 217 Dnr 2017-000111 024 

Arvode särskild förordnad vårdnadshavare 

 

Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson och förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich föredrar ärendet. 

 
Sammanfattning  
Det har under en längre tid funnits oklarheter kring hanteringen av arvodet 

för särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) för ensamkommande barn.  

Förtydligande behöver göras:  

- i förhållande till överförmyndarnämnden avseende hanteringen av arvodet 

till SFV  

- gentemot andra kommuner avseende ansvaret för arvodering till SFV för 

barn som är placerade  

 
Ärendebeskrivning/utredning 

Administrering av arvodet 

Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare består av två delar: en 

förmynderskapsdel och en vårdnadshavardel. Överförmyndarnämnden i 

Ronneby kommun har sedan ett antal år tillbaka hanterat både granskning 

och arvodering av båda delarna i uppdraget. Enligt gällande lagstiftning (FB 

12 kap. 16 §) åligger det Överförmyndarnämnden att granska och arvodera 

förmynderskapsdelen. Vårdnadshavardelen faller under socialnämndens 

tillsyn. Det finns inget lagstöd avseende arvodering för vårdnadshavardelen.  

 

Nuvarande hantering 

I nuläget inhämtar Överförmyndarnämnden kvartalsredovisning avseende 

förmynderskapsdelen i uppdraget som SFV. Utbetalning av arvodet, 

inklusive vårdnadshavardelen, görs därför kvartalsvis till den person som 

innehar uppdraget. Då Föräldrabalken föreskriver att 

Överförmyndarnämnden skall inhämta årsredovisning för dessa uppdrag är 

nuvarande hantering inte lagenlig. Att utbetala arvodet till uppdragstagare en 

gång om året bedöms inte vara rimligt. Därför krävs en annan hantering av 

arvodet för SFV i Ronneby kommun.  

Socialnämnden genomför uppföljning regelbundet i den del i uppdraget som 

avser vårdnadshavardelen. Även administrering/utbetalning av arvodet 

avseende denna del bör åligga socialnämndens ansvar, vilket skulle 
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möjliggöra månadsvis utbetalning av arvodet. Förslaget innebär ingen 

kostnadsökning för nämnden då kostnad för arvodet för SFV redan åligger 

socialnämndens ansvar.    

Ansvar mellan kommunerna  

För barn som är placerade i annan kommun råder det oklarheter kring vilken 

kommun som bär ansvaret för arvodering till SFV avseende vårdnadshavar-

delen. När ett barn placeras i annan kommun folkbokför sig barnet i den nya 

kommunen. Enligt gällande lagstiftning är det Överförmyndarnämnden i 

folkbokföringskommunen som beslutar om och betalar arvodet för den delen 

som avser förmyndarskapet. Det finns inget lagstöd för den delen som gäller 

vårdnadshavardelen, utan det är upp till kommunerna att komma överens om 

detta.  

Nuvarande hantering 

I Ronneby kommun har hela arvodesdelen hittills hanterats av 

Överförmyndar-nämnden, vilket innebär att SFV för samtliga barn som är 

folkbokförda i kommunen har arvoderats för både förmynderskapsdelen och 

vårdnadsdelen av Ronneby kommun. För de barn som är placerade av 

Ronneby kommun har det i vissa fall uppstått diskussioner med den nya 

folkbokföringskommunen kring arvoderingen till SFV.  

Det bedöms vara rimligt att socialnämnden står för hanteringen av arvodet 

till SFV för de barn som av Migrationsverket är anvisade till Ronneby 

kommun, inklusive de anvisade barn som placeras utanför kommunen. Detta 

innebär att socialnämnden inte tar något ansvar för arvodering till SFV för 

barn som är placerade i Ronneby av annan kommun.  

Omfattning och resurser 

Hanteringen av arvodet kommer att läggas på socialförvaltningens 

administration. Omfattningen av arbetet är störst i uppstarten av ett ärende; 
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registrering och upprättande av pappersakt, därefter löper utbetalningarna 

automatiskt. 

Kostnadsansvaret för arvodet till SFV för ensamkommande barn åligger 

redan socialnämnden och kostnaden tas även fortsättningsvis från 

balanskontot.        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

- att socialförvaltningen administrerar arvodet avseende vårdnadshavardelen 

till SFV för ensamkommande barn 

- att socialförvaltningen ansvarar för arvodering avseende vårdnadshavardelen 

till SFV för ensamkommande barn som av Migrationsverket är anvisade till 

Ronneby kommun 

Besluten föreslås gälla från och med 2018-03-01.      

Deltar i debatten 

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

Månsson (S) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg: Att den nytillkomna arbetsinsatsen för administration och arvodering 

för vårdnadshavardelen till SFV för ensamkommande barn anses som ringa 

och kan handläggas inom socialförvaltningens ordinarie verksamhet.      

Propositionsordning 

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

finner att socialförvaltningen bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen administrerar arvodet 

avseende vårdnadshavardelen till SFV för ensamkommande barn. 

 

Socialförvaltningen ansvarar för arvodering avseende vårdnadshavardelen 

till SFV för ensamkommande barn som av Migrationsverket är anvisade till 
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Ronneby kommun. 

 

Den nytillkomna arbetsinsatsen för administration och arvodering för 

vårdnadshavardelen till SFV för ensamkommande barn anses som ringa och 

kan handläggas inom socialförvaltningens ordinarie verksamhet. 

 

Besluten gäller från och med 2018-03-01. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Överförmyndarnämnden 
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§ 218 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

En redovisning av medarbetarenkäten genomfördes. Socialförvaltningen har 

351 medarbetare, inkl föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga.  Av dessa 

har 261 medarbetare besvarat enkäten, en svarsfrekvens om 75 %.  

Socialförvaltningen har förbättrat sitt resultat, gentemot förra enkätunder-

sökning som genomfördes för två år sedan, vilket är mycket positivt.   

Deltar i debatten 

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

Månsson (S), Nils Nilsson (S), Omid Hassib (V) och tjänstgörande ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till socialförvaltningen för 

det fina resultatet. 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen 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 informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 219 Dnr 2017-000027 701 

Finsam - Cura Individutveckling – Familjerätten - 
Information 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Finsam, Cura Individutveckling och Familjerätten cirkulerade 

under mötet.    

Ordförande Åsa Evaldsson (M) påtalar att i pärmen under fliken Cura 

Individutveckling finns en riskanalys som förbundets revisorer låtit PWC 

genomföra, i syfte erhålla ett underlag till stöd för revisorernas planering av 

kommande granskningar.   

Cura Individutveckling – Kallelse, inkl handlingar, till sammanträde 

fredagen den 15 december kl 13 00. 

Malin Månsson (S) och Birgitta Lagerlund (M) informerar att Finsam har 

haft ett sammanträde, men att protokollet ej är justerat, information kommer 

nästa sammanträde. 

Cura Individutveckling kommer att behandla sin budget på detta möte.  

 

Kommunstyrelsen har uppmanat Kommunsamverkan Cura individutveckling 

att föra en dialog med samtliga ägare och redovisa förslag för att anpassa sin 

verksamhet framöver.    

Deltar i debatten 

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

Månsson (S) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen 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 informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 220 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 221 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Kommunstyrelsen § 430/2017 – Flaggor och lansering av grafisk profil för 

den moderna kurorten.   

Kommunfullmäktige § 385/2017 – Återrapportering av KF-beslut som lett 

till uppdrag oktober 2017. 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO - Barn i åldern 16-17 år får endast 

placeras på stödboende om det finns särskilda skäl.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL; Cirkulär 17:57 – En ny 

kommunallag.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 222 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tar upp ärendet gällande sekretesshandlingar. 

När det gäller beslut om SFV så delas de ut på socialnämndens möte.  

Kommunsekreterare Christoffer Svensson ska utreda vad som behövs för 

att arbetsutskottet ska kunna få handlingar digitalt. 

Kommunstyrelsen ska göra en utvärdering av sitt användande av 

ipads/plattor. Socialnämnden inväntar vad denna utvärdering kommer att 

visa. 

Inför arbetsutskottets möte den 16 januari 2018 kommer ledamöterna att få 

tillfälle att hämta sin sekretssärende i Stadshuset. Nämndesekreteraren 

kommer att maila ut när kallelsen är klar för avhämtning. 

Förrättningsarvode vid tex utbildning ska vara beslutat av socialnämnden 

eller av ordföranden. Ifylld förrättningsblankett ska lämnas till 

nämndsekreteraren. Redovisning av förlorad arbetsförtjänst lämnas till 

personalenheten.  

Malin Månsson (S), Martin Moberg (S) och Thomas Svensson (S) lämnar en 

rapport över sitt deltagande i MVP – Mentorer i Våldsprevention. En mycket 

bra och givande information.   

Deltar i debatten 

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

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

ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

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 övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 223 Dnr 6778  

Avslutning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar ledamöter, ersätter och tjänsteman för 

ett mycket bra och givande samarbete under 2017 och önskar alla en God Jul 

och ett Gott Nytt År. 

Birgitta Larsson (M) tackar ordförande Åsa Evaldsson (M) för ett mycket 

gott samarbete och önskar God Jul och ett Gott Nytt År. 

Nicolas Westrup (SD) tackar ordförande, ledamöter, ersättare och tjänstemän 

för ett mycket bra år med många bra beslut och att socialnämnden är positiv 

och har högt till tak.  

Birgitta Ratcovich tackar socialnämnden, en aktiv nämnd som ska ges en 

eloge för gott samarbete och önskar alla God Jul och ett Gott Nytt År. 

________________ 

 


