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§ 59 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 60 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-05-03 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 61 Dnr 2022-000076 700 

Information från Stenåsa LSS-boende 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsansvarig Jennie Lewén informerar muntligt om Villa Stenåsa 

LSS-boende i Bräkne-Hoby som nu varit öppet i ett år. Ett bildspel från 

boendet visas.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Pia Zickbauer Svabre (S), 

Nicolas Westrup (SD), Mia Persson (MP), Jan Petersson (S), Birgitta 

Lagerlund (M) och Marianne Lundkvist (L). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 62 Dnr 2022-000005 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2022 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, 

placeringskostnader 

för barn/unga samt vuxna beslut enligt LSS, SoL, LVU samt LVM visar ett 

sammanlagt underskott med 16 613 tkr. I jämförelse med bokslut 2021 är det 

8 000 tkr sämre.      

 

Ekonomiskt bistånd: Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd ser 

oroväckande ut då bidragstiden har ökat väsentligt. En orsak kan vara 

effekter av pandemin samt att den kommunala arbetsmarknadsenheten har 

kö till vissa av sina insatser.  

 

Missbruk: Ett ökat antal ärenden och heldygnsplaceringar som varit 

nödvändiga utifrån att det är yngre personer med ett tungt missbruk som de 

inte klarar av i öppenvård. 

 

Barnavård: Här beror underskottet på en placering med mycket hög 

dygnskostnad. Klienten kommer att omplaceras inom kort vilket ger en 

något lägre dygnskostnad på SIS än den nuvarande men ingen större skillnad 

i slutändan. Om man räknar bort den placeringen så ligger de i bra balans 

mot lagd budget.  

 

Övriga vuxna: Ett fortsatt högt antal långvariga placeringar, kvinnor med 

barn. Antalet placeringar har dock minskat något den senaste tiden.   

 

Köp verksamhet: Funktionsstöd. Prognosen ca 1 500 tkr lägre än bokslut 

2021.      

Bedömning 

Oroväckande är att bidragstiden ökat gällande behov av ekonomiskt bistånd 

och att prognosen går i fel riktning. Analys behöver göras för att se vilka 

ytterligare insatser som behövs eller förstärkas. Kostnaden för placering av 

vuxna missbrukare beror på det flöde av drogen oxycontin som finns. 

Samverkan sker med bl.a. polisen för att motverka och förebygga 

problematiken.      



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(25) 
2022-04-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna mars månads uppföljning. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD), Eva 

Kihlström-Widstrand (SD), Magnus Björk (S), Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Marianne Lundkvist (L), Mia Persson (MP), Thomas 

Svensson (S) och Bridget Anne Afor (KD).  

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar, med anledning av kö på aktiviteter hos 

arbetsmarknadsenheten (AME), och ett där av ökande underskott på 

ekonomiskt bistånd, att AME arbetar aktivt och skyndsamt för att minska 

dessa köer, så att fler kommer i sysselsättning. 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att en 

fördjupad diskussion kring ekonomiskt bistånd, missbruk och barnavård tas 

på nästa arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Malin Månssons (S) 

yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Godkänna mars månads uppföljning. 

2. En fördjupad diskussion kring ekonomiskt bistånd, missbruk och 

barnavård tas på nästa arbetsutskott. 

3. Att AME arbetar aktivt och skyndsamt för att minska köer, så att fler 

kommer i sysselsättning. 

________________ 

Underlag: Ekonomisk uppföljning, mars 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 63 Dnr 2022-000029 751 

Angående betalning av underhållsstöd till 
Socialnämnden vid placerat barn under 18 år 

Ärendet föredras av verksamhetschef Emma Stahre. 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till verksamheten att 

undersöka förutsättningar för att föräldrar till placerade barn ska betala in 

underhållsstöd till Socialnämnden. 

 

Underlag 

Den lagstiftning som främst ligger till grund för kommuners rätt att ta ut 

ersättning av föräldrar är 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB), 8 kap 1 § 

Socialtjänstlagen (SoL) och 20 § Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Hur ersättningen ska bestämmas framgår i 6 kap 2-

4 §§ Socialtjänstförordningen (SoF).  

 

Utifrån ovanstående lagstiftningar så finns det en möjlighet för kommunen 

att vid placeringar av barn utanför hemmet göra en beräkning på föräldrarnas 

försörjningsmöjligheter för sina barn samt därefter begära in ersättning från 

dem.  

 

I nuläget är det en av fem kommuner i Blekinge som begär in underhåll från 

föräldrar till placerade barn och det är Olofströms kommun. Där har man 

framarbetade riktlinjer kring handläggningen. Under 2021 hade man i 

Olofström cirka 22 placerade barn och inbetalningarna för underhåll från 

föräldrarna uppgick till en summa på cirka 200 000 kr.  

I Ronneby har vi i dagsläget cirka 50 barn placerade i familjehem och cirka 

15 barn placerade på HVB/institution.  

 

Verksamheten har behov av att utarbeta riktlinjer och rutiner för 

handläggning av underhållsstöd från föräldrar till placerade barn. Vi behöver 

även göra en riskbedömning när det gäller arbetsbelastning och 

tillvägagångssätt för handläggningen innan ett eventuellt införande av 

rutinen.  
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Barnkonsekvensanalys 

I denna fråga berörs barn som är placerade i familjehem eller 

HVB/institution. Även syskon till de barn som är placerade kan beröras av 

beslutet.  

 

I samband med beslut om att begära in underhållsstöd från föräldrar till 

placerade barn blir följande artiklar i barnkonventionen aktuella:  

Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

beaktas och bedömas.  

Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 

etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla 

potential. Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp.  

 

Barnets bästa bedöms i detta fall vara att hens föräldrar är involverade i 

vården så långt det är möjligt och lämpligt utifrån barnets behov. Att 

föräldrarna är med och bidrar till vården även ekonomiskt kan tänkas ge 

barnet signaler om att föräldrarna är involverade i hens liv. Det placerade 

barnet får sin försörjning tryggad oavsett om föräldrarna bedöms ha 

betalningsförmåga eller inte. När det gäller eventuell påverkan på 

hemmavarande syskon till det placerade barnet så kan ekonomin i familjen 

komma att påverkas genom att föräldrarna betalar underhåll till 

socialnämnden för det placerade barnet, men å andra sidan står föräldrarna 

för hela kostnaden för barnet när det inte varit placerat. En uträkning ska 

göras där man tar ställning till betalningsförmågan hos föräldrarna. Vi har 

inte inhämtat synpunkter från barn eller föräldrar i frågan.      

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utarbeta rutiner och 

riktlinjer för föräldrar till placerade barn att betala underhållsstöd till 

Socialnämnden. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), 

Bridget Anne Afor (KD), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), 

Marianne Lundkvist (L), Malin Månsson (S) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), Nicolas Westrup 

(SD), Marianne Lundkvist (L)  yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Malin Månsson (S) yrkar avslag till tjänsteförslaget.    
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Propositionsordning 

Propositionsordning 1 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget genom 

acklamation och finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar JA och de som önskar avslå 

tjänsteförslaget röstar NEJ.  

 

Omröstningsresultat 

JA- Therese Åberg (M) 

NEJ- Malin Månsson (S) 

JA- Birgitta Lagerlund (M) 

NEJ- Thomas Svensson (S) 

NEJ- Nils Nilsson (S) 

NEJ- Mia Persson (MP) 

JA- Nicolas Westrup (SD) 

NEJ- Magnus Björk (S) 

JA- Marianne Lundkvist (L) 

JA- Eva Kihlström- Widstrand (SD) 

JA- Carina Aulin (SD) 

JA- Eva Johansson (C)    

 

Efter omröstning enligt ovan avges 7 ja-röster och 5 nej-röster varav 

ordförande finner att Socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.  

  

Beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att utarbeta rutiner och riktlinjer 

för föräldrar till placerade barn att betala underhållsstöd till Socialnämnden. 
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Reservation 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Nils Nilsson (S), Mia Persson 

(MP) och Magnus Björk (S) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 64 Dnr 2022-000075 047 

Statsbidrag Habiliteringsersättning 2022 

 

Sammanfattning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även under år 2022 fördela 

medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. 

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 

dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet. Statsbidrag för att 

stimulera habiliteringsersättningen har betalats ut sedan 2018. 

Ronneby kommun kan erhålla 1 345 498 kr under 2022 för att nyttjas som 

stimulansbidrag under året.  Daglig verksamhet är en stödinsats enligt LSS. 

Endast personer som har en diagnos i form av utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd, samt personer som i vuxen ålder förvärvat en 

hjärnskada som lett till betydande begåvningshandikapp eller personer med 

varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har rätt till habiliteringsersätning. 

Ca 200 personer har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning inom 

Funktionsstöd. Daglig verksamhet bedrivs i olika former, allt ifrån 

sinnestimulering, gruppaktiviteter, skapande verksamhet till individuella 

placeringar på arbetsplatser. Syftet med insatsen är att främja delaktigheten i 

samhället och bidra till den personliga utvecklingen.  

Habiliteringsersättningen är viktig för den enskilde och ger ett ekonomiskt 

tillskott för en grupp individer som har en begränsad ekonomi. Ersättningen 

kompletterar ofta sjuk- och aktivitetsersättning och är en frivillig ersättning 

för kommunerna. Flertalet av Sveriges kommuner betalar en 

habiliteringsersätning. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har 

höjts med 1, 05 kr på 13 år. 

Ronneby kommun betalar 2022, 8,05 kr/ h i habiliteringsersätning. I dialog 

med deltagare framkommer att den extra habiliteringsersättningen som 

betalats ut i form av stimulansbidrag har varit ett betydelsefullt ekonomiskt 

tillskott. Det är flertalet av deltagare, som under flera 

år levt med en mycket begränsad ekonomi, med små möjligheter att påverka 

sin situation.      

Förslag till beslut 

1. Att socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att rekvirera 

statsbidrag på 1 345 498 kr från Socialstyrelsen, som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2022 och som 

betalas ut vid två tillfällen som en extra ersättning. 
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2. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på  8,05 kr/tim. Det ska 

tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen 

betalar ut under 2022.  

3. Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2023 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2022. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att andra utbetalningen görs innan jul. 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att socialnämnden bifaller desamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att rekvirera statsbidrag på 1 345 498 kr 

från Socialstyrelsen, som ett extra 

stimulansbidrag/habiliteringsersättning avseende 2022 och som 

betalas ut vid två tillfällen som en extra ersättning. 

2. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på  8,05 kr/tim. Det ska 

tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som Socialstyrelsen 

betalar ut under 2022.  

3. Om inga nya medel tillkommer från Socialstyrelsen som avser år 

2023 så upphör det extra stimulansbidraget efter år 2022. 

4. Andra utbetalningen görs innan jul. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2022-000078 700 

Tillfällig inhyrning av socionomkonsult 

 

Sammanfattning  

Vuxenenheten har i dagsläget 4 tjänster som arbetar med handläggning av 

frågor som rör missbruk/beroende. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av 

att utreda behov och fatta beslut i främst frågor som rör missbruk/beroende. 

Till detta kommer handläggning av vuxna brottsoffer som ej tillhör kategorin 

våld i nära relationer. 

Sedan 2022-03-02 är en av dessa handläggare sjukskriven. Det är i nuläget 

oklart när personen kommer tillbaks till ordinarie tjänst på heltid. 

Under de senaste två månaderna har antalet inkomna ärenden ökat markant 

på Vuxenenheten samtidigt som ovan nämnda sjukskrivning gör att 

handläggningskapaciteten minskat med en heltidstjänst. Detta har medfört en 

större arbetsbelastning på kvarvarande personal. Ur ett arbetsmiljöperspektiv 

är denna belastning ohållbar över tid. Risken för ytterligare sjukskrivningar 

är markant och kvarvarande grupp av handläggare går på bristningsgränsen 

av vad de klarar av i fråga om arbetsbelastning.  

Utifrån ovanstående bakgrund föreslås att under 3 månader hyra in en 

socionomkonsult för att klara handläggningen rörande vuxna på ett sätt som 

lever upp till en god arbetsmiljö och ett rättssäkert hanterande av ärenden. 

 

Arbetsbelastning 

Enligt den senaste verksamhetsuppföljningen för mars månad har antalet 

inkomna anmälningar/ansökningar ökat från 33 stycken i februari till 56 

stycken under mars månad. Antalet pågående utredningar har ökat från 33 i 

februari stycken till 41 i mars. 

Till detta kommer ett antal pågående placeringar på behandlingshem som ska 

hanteras av handläggare samt en utslussning från LVM-placering. 

 

Finansiering 

Utifrån rådande personalsituation på Vuxenenheten torde det finnas utrymme 

för att under 3 månader hyra in en socionomkonsult på heltid. Ordinarie 

handläggare har varit sjukskriven under en och en halv månads tid. Inom 

Vuxenenhetens öppenvård finns en heltidstjänst som under perioden 2022-

03-01 – 2022-06-23 är tillsatt med vikarie som arbetar 75 %. 
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Under sommaren och fram till och med augusti månads utgång, då ordinarie 

befattningshavare kommer tillbaks från föräldraledighet, kommer denna 

tjänst att vara vakant.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att under 3 månader hyra in en 

socionomkonsult för att täcka behovet av arbetskraft på Vuxenenheten.  

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Socialnämnden beslutar att under 3 månader hyra in en socionomkonsult för 

att täcka behovet av arbetskraft på Vuxenenheten. 

Protokollsanteckning 

Förvaltningen har undersökt möjligheterna att flytta om personal internt. Det 

är svårt att rekrytera personal även vid köp av tjänst. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 66 Dnr 2022-000064 700 

Redovisning Sesams arbete 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Emma Stahre redovisar Sesams arbete med hjälp av en 

PowerPoint-presentation.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Thomas Svensson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Eva Kihlström-Widstrand (SD) och Martin 

Johansson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 67 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, mars månad 2022, redovisas 

tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Birgitta Lagerlund (M). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 

Mer än fyra mån, ej förlängd totalt ska vara noll. Beror på tekniskt fel. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn mars 2022 

Aktualisering och insats barn mars 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 68 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, mars 

månad 2022, redovisas för nämnden.      

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Magnus Björk (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet och att ge 

förvaltningen i uppdrag till nästa sammanträde att förklara varför siffrorna 

inte stämmer överens med totalsumman i tabellen. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning mars 2022 

 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 69 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, mars månad 2022, 

redovisas för nämnden.  

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten mars 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam mars 2022  

Exp: Akten 
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§ 70 Dnr 2022-000072 752 

2022 - Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 

 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för första kvartalet 2022, redovisas för 

Socialnämnden.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige 

________________ 

Underlag: Ej verkställda beslut- 2022- Q1 

 

Exp: Akten, kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Punkten utgår då förvaltningschef Birgitta Ratcovich är frånvarande.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 72 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

 Protokollsutdrag gällande UN beslut 2022-02-17 (N§37:2022) 

Lägesbild - Förskola samt avvecklingsplan febr 2022 

 Direktionsprotokoll 2022-02-25 justerat, Cura Individutveckling 

 §6 Beslut om ekonomisk ersättning till de förtroendevalda, Cura 

Individutveckling 

 Bilaga §6 2022 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Karlshamnskommun, Cura Individutveckling 

 Redovisning av medel "Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter 

för barn och unga i åldrarna 6–15 år", Teknik-, kultur och 

fritidsnämnden 

 Inbjudan: Kunskapsdag BIP 10 maj kl. 9-12 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 73 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-03-01 till 2022-03-31 redovisas 

skriftligt. 

      

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen och att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 74 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Beslut 

Frågan om kontaktpolitiker tas upp och det beslutas att ett ärende kommer 

tas upp på sammanträdet i maj. 

 

Det beslutas att de som väljer att delta på Kunskapsdag BIP 10 maj kl. 9-12 

(inbjudan delgavs i § 72) kommer vara berättigade till arvode och förlorad 

arbetsinkomst. 

________________ 

Exp: Akten 

 


