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§ 83

Dnr 2017-000004 006

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
________________
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§ 84

Dnr 2017-000068 700

Folkhälsoarbetet 2017
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar en redovisning av ärendet.
Sammanfattning
Information om folkhälsoarbete 2017 med fokus på barn och ungdomar.
Ett antal barn- och ungdomspolitiska utmaningar ses nationellt likväl som i
Ronneby kommun:








Ökad andel barn och unga
Ungdomsarbetslöshet
(O) Trygghet
Inflytande/delaktighet
Utflyttning
Ungas psykiska (o)hälsa
Drogvanor
För ett lyckat hälsofrämjande och förebyggande arbete är det viktigt att
involvera barn och unga och se dem som en resurs. Under 2017 pågår en rad
insatser där fokus på barn och ungas delaktighet är genomgående.





LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkät för att
kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och
synpunkter.
Barnkonventionen. Utveckling av kunskapshöjande insatser och metoder för
att tydliggöra och säkerhetsställa barnkonventionen i handläggning och
beslutsfattande.
En kommun fri från våld. Modell för systematisk våldsprevention med unga
i ett lokalsamhälle enligt hela-kommunen-ansatsen.
Samtliga insatser bidrar till att utveckla och förtydliga kommunens arbete för
barn och ungdomar och då utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt skapas
förutsättningar för goda levnadsvillkor och levnadsvanor samt en attraktiv
kommun för barn och ungdomar.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Thomas
Svensson (S), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättare
Linda Johansson (SD), ersättarna Therese Åberg (M) och Sylvia Edvinsson
(MP).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Sofie Ceder för en bra och givande redovisning.
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.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
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§ 85

Dnr 2016-000056 705

Förebyggande teamets arbete
Enhetschef Veronika Jönsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunfullmäktige har antalet fältsekreterare i
Förebyggandeteamet utökats med en fältsekreterare under 2017. Vi önskar
nu redovisa hur den utökade resursen används.
Idag arbetar 3 fältsekreterare i Förebyggande teamet. De arbetar med
uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till
18 år hamnar i missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende.
Arbetstiderna för Förebyggande teamet är främst måndag till fredag 8.00 till
17.00. Några gånger i månaden ändras arbetstiden till kvälls- och nattarbete.
Förebyggande teamet arbetar tex riskkvällar och nätter som tex, Valborg,
skolavslutning, Tosia, Halloween eller vid tillfällen då kommunen anordnar
disco och liknande aktiviteter för ungdomar. Fältsekreterarna besöker även
Fritidsgårdar och andra miljöer där ungdomar befinner sig under kvällstid.
En kväll i veckan erbjuder Förebyggande teamet föräldragrupper under
kvällstid. Nedan följer en beskrivning över de arbetsuppgifter som
Förebyggande teamet utför.
Uppsökande arbete
Fältsekreterarna besöker skolor och fritidsgårdar samt andra miljöer där
ungdomar befinner sig för att få kontakt med ungdomar.
Fältsekreterarna presenterar bl.a. årligen Förebyggande teamet för åk 7 på
högstadieskolorna i kommunen och löpande för Curas boende i kommunen
för ensamkommande flyktingar. Syftet är att ungdomarna ska veta vilka
fältsekreterarna är och hur de kommer i kontakt med Förebyggande teamet
och vilket stöd de kan få. Ibland finns det rykten som kan göra att vuxna
eller andra ungdomar känner en oro för en ungdom som förmedlas till
Förebyggande teamet. Det är då sådana uppgifter som inte innebär en
anmälan. Beroende på vad oron handlar om kan fältsekreterarna kalla på ett
orossamtal är uppgifterna allvarliga lämnas informationen vidare till
mottagningen hos Utredningsenheten barn.
Förebyggande teamet ”fältar” risknätter så som valborgsmässoafton,
skolavslutning, Tosia bonnadagarna, halloween, samt på annan arrangerad
händelse som riktar sig till kommunens ungdomar.
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Råd och stödkontakt
Ungdomar eller deras föräldrar kan oregistrerat kontakta fältsekreterarna för
att ventilera eller bolla en situation som upplevs problematisk. T.ex.
relationsproblem, missbruk, skola och fritid.
Motivationsarbete skolk
Förebyggande teamet arbetar med att förebygga att ungdomar blir
hemmasittare. Fältsekreterarna samarbetar med Kallingeskolan och
Snäckebacksskolan. Efter att socialpedagogen på skolan har fått klartecken
från föräldrarna att det är ok, tar fältsekreterarna kontakt med föräldrar för
att boka in en tid för ett gemensamt samtal med ungdomen och föräldrarna.
Syftet är att undersöka orsaken till att ungdomen inte är i skolan och för att
motivera ungdomen till skolan. Ifall skolan vill ha fortlöpande information
för hur motivationsarbetet framskrider är det viktigt att eleven och
vårdnadshavare lämnar samtycke till att sekretessen hävs. Allt arbete som
beskrivs ovan är en oregistrerad serviceinsats, vilket innebär att inget ska
journalföras. Ifall motivationsarbetet misslyckas och eleven fortfarande är
”hemmasittare” ska fältsekreterarna tillsammans med skolan skriva en
anmälan till socialkontoret.
Myndighetsutövning
Förhandsbedömningar
Förebyggande teamet gör förhandsbedömningar gällande ungdomar som är
polisanmälda för t.ex. snatteri, trimning av moped eller tex misshandel, vissa
brottsoffer samt anmälningar gällande droger och alkohol. Förutsättningen är
att ungdomen inte redan har en utredning pågående hos utredningsenheten
barn eller att informationen är så alvarlig att det direkt inleds en utredning.
Fältsekreterare kallar vårdnadshavare samt ungdom på samtal om händelsen,
skriver om samtalet i procapita och därefter fattas beslut om utredning enligt
SoL 11:1 ska inledas eller inte.
Yttrande
Om ungdomen inte har en pågående insats är det fältsekreterare som skriver
yttrande som begärs in av åklagarmyndigheten, polismyndigheten samt
transsportstyrelsen.
Polisförhör
Fältsekreterarna närvarar på polisförhör när en ungdom misstänks för något
brott. Fältsekreterarna ska fungera som ett stöd för ungdomen samtidigt som
det ofta kommer fram användbar information under förhören som behövs
gällande bedömningen om hur socialförvaltningen ska hantera frågan vidare.
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Ungdomstjänst
Förebyggande teamet har i uppgift att verkställa ungdomstjänst när en
ungdom blir dömd till det. Det innebär att ungdomen blir dömd till oavlönat
arbete i minst 20 h – högst 150 h. Fältsekreteraren ska leta upp lämplig
arbetsplats, utse lämplig handledare, upprätta arbetsplan samt erbjuda samtal
om brottet eller annan lämplig programverksamhet som kan ingå i timmarna.
Det är viktigt att dokumentera det som sker i ärendet samt att kopior av de
olika dokumenten finns i fysisk akt. Ifall ungdomen missköter sin
ungdomstjänst ska åklagare meddelas.
Medling
Medling vid brott när det gäller ungdomar i åldern 12 till 21 år. Förmöte med
brottsoffer om personen tackar ja, samt förmöte med gärningsman. Därefter
träffas de för att berätta sin historia. Ex där medling kan äga rum: snatteri –
med anställd eller butiksägare, misshandel, vid de fall där det är olämpligt
eller pga. omständigheter omöjligt att sammanföra gärningsman-brottsoffer,
kan fältsekreterarna förmedla brev.
MVP – mentorskap i våldsprevention
Förebyggande teamet håller i MVP i åk 8 tillsammans med pedagoger och
fritidsledare på Snäckebacksskolan och Kallingesskolan. MVP är ett
manualbaserat program med 7 lektioner i helklass med olika teman om våld.
Fysiskt, psykiskt, sexualiserat våld i skala från det minsta form av våld till
det grövsta. Eleverna ska lära sig känna igen olika former av våld och lära
sig hur man tar ställning och vad man kan göra för att vara mer än en
åskådare och kunna lägga sig i och stoppa bråk på ett sätt som är säkert för
dem själva utan att försätta sig i fara.
Förebyggande arbete kopplat till droger
Informationsträffar Cannabis
Fältsekreterare håller emellanåt föreläsning/information om Cannabis och
andra droger för föräldrar, och för personalgrupper inom den egna
förvaltningen samt till skolans personal.
Drogtester
Om föräldrar eller skolan känner en oro för att en ungdom använder droger
erbjuder Förebyggande teamet drogtester. Vårdnadshavare måste alltid ge
sitt samtycke. Förebyggande teamet erbjuder upp till sex drogtester, är ett
test positivt upprättas en anmälan.
KOMET
Förebyggande teamet erbjuder föräldragrupper i Komet för föräldrar med
barn i åldern 12 till 18 år. Träffarna sker på kvällstid.
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Pust
Pust står för projekt ungdom sommartid. Förebyggande teamet har i uppgift
att ordna arbetsplatser under två veckor på sommarlovet till särskilt utvalda
ungdomar och finnas med som ett stöd innan och under tiden praktiken äger
rum. Det kan vara ungdomar som är isolerade eller av andra anledningar har
behov av meningsfull sysselsättning där de möter bra vuxna förebilder
Samverkansgrupper
Trygghets och säkerhetsnätverk
På grund av oroligheter på Hjorthöjden och Älgbacken finns ett nätverk
bestående av polis, fältare, hyresgästförening, fritid samt
folkhälsosamordnare. Nätverket träffas ca 1-2 ggr per termin.
Kallingeskolan
Förebyggande teamet träffas några gånger per termin tillsammans med
elevhälsopersonal, fritidspersonal och rektor på Kallingeskolan samt
handläggare på utredningsenheten barn.
Snäckebacksskolan
Förebyggande teamet träffar socialpedagog samt kurator på skolan för att
diskutera nuläget på skolan.
Samverkansmöte fritid och polisen
Förslag till beslut
-att socialnämnden ställer sig bakom inriktningen på förebyggande teamets
arbete.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Ylva Särnmark (L) och Ylva Olsson (SD).
Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför en eloge till Veronika Jönsson för en
bra redovisning och sitt och övriga ledamöters tack.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom inriktningen på förebyggande
teamets arbete.
________________
Exp.
Råd och stöd familj
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§ 86

Dnr 2016-000018 011

Ny översiktsplan
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har till socialnämnden översänt Översiktsplan
Ronneby 2035 på samråd. Samrådstiden går ut den 25 juni 2017.
Planen har varit utsänd genom följande länk
http://www.ronneby.se/oversiktsplan
Ordförande Åsa Evaldsson (M) uppmanar ledamöterna att gå in på länken
och läsa om Översiktsplanen. Eventuella synpunkter lämnas till miljö- och
byggnadsnämnden senast 25 juni 2017.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll.
________________
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§ 87

Dnr 2017-000005 041

Tertialuppföljning I per den 30 april 2017
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Anna Lindén och verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen
Nilsson.
Sammanfattning
En revidering i handlingarna ska göras då det framkommit att
budgetprognosen förbättrats mot utskickat material.
Socialnämndens prognos visar på ett underskott med 2 010 tkr. Prognosen
inkluderar mottagandet av ensamkommande barn samt övriga
flyktinghushåll verksamhet 600 och 601. Underskottet härrör sig till främst
tre olika verksamheter.
Ekonomiskt bistånd
Utbetalning av ekonomiskt bistånd påvisar tendenser på stigande kostnader
och minskade återbetalningar. Enligt prognos kommer dessa två poster göra
överskridande på 1 240 tkr. Detta hämtas till en mycket liten del igen på
övriga kostnader. Vht 570 ekonomiskt bistånd prognostiserade
överskridande är 1 181 tkr.
Barnavården
Kostnader för institutionsplaceringar enligt prognos kommer att överskrida
budget med 4 145 tkr. Vissa placeringar är återsökningsbara hos
Migrationsverket. Kostnaderna för familjehemsvården samt
kontaktpersoner/familjer minskar något vilket innebär att det totala
överskridandet för vht 550 barnavård prognostiseras till 670 tkr.
Personlig assistans
Under 2017 har det tillkommit fyra nya ärenden inom personlig assistans.
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Samtliga med beslut enligt LSS. Ett av ärendena var känt vid budgetarbetet
och är därmed budgeterat.
De tre ofinansierade ärendena prognostiseras till 419 tkr, 1 078 tkr samt 730
tkr. En total kostnad om 2 227 tkr. Totalt prognostiseras personlig assistans
vht 515 överskrida med 2 611 tkr.
Övriga verksamheter prognostiseras att gå ihop eller att göra ett överskott
som finansierar delvisa överskridanden inom verksamheter.
Åtgärder
Det krävs ett fortsatt aktivt arbete från förvaltningen för att hålla budget.
Samtliga budgetansvariga är nogsamma med att hålla budget.
Socialnämnden har månatliga uppföljningar och rapporteringar från
förvaltningen. För att hålla ner kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt
bistånd inriktas arbetet mot ökad andel försörjningsstödstagare i
sysselsättning. Barnavården inriktar sitt arbete mot förbättrade utredningar
och vårdplaner. Funktionsstöd arbetar med att optimera kvaliteten inom hela
verksamhetsområdet genom befintliga resurser. Kompetenshöjande insatser
för personal är en del av detta samt att minska sjukfrånvaron hos personalen.
Socialnämnden äskar därmed om 2 010 tkr fördelat på ovanstående tre
verksamheter:
vht 515 531 tkr köp av verksamhet/personalkostnader LSS, (två ärenden)
vht 570 809 tkr Ekonomiskt bistånd
vht 550 670 tkr institutionsvård barn.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Birgitta Larsson (RP), Nils Nilsson (S), Kevin Lill (S), Ylva
Särnmark (L) Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD) samt ersättarna Therese
Åberg (M) och Kajsa Svensson (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialnämnden godkänner
tertialuppföljning I per den 30 april 2017, investeringsuppföljning och
äskande av medel.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna tertial uppföljning I per den 30 april
2017 och investeringsuppföljning.
Att hos kommunstyrelsen äska om medel, 2 010 tkr enligt följande:
vht 515 531 tkr köp av verksamhet/personalkostnader LSS, (två ärenden)
vht 570 809 tkr ekonomiskt bistånd
vht 550 670 tkr institutionsvård barn.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 88

Dnr 2017-000021 709

Måluppföljning tertial I per den 30 april 2017 Försörjningsstöd
Kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Tre mål för försörjningsstöd presenteras.
1. Andelen personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och
behov av arbetsinriktade insatser som deltar i sysselsättning efter var
och ens förutsättningar. Målet är ej nått. Utfallet visar 81 % och
målvärdet är 85 %.
2. Andelen självförsörjande hushåll sex månader efter att
biståndsperioden inletts. Målet är nått. Utfallet visar 86 % och
målvärdet är 75 %. Nyanlända har ofta kortvarigt behov av
försörjningsstöd i avvaktan på att socialförsäkringsförmåner kommit
igång, det sk Glappet.
3. Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt
bistånd. Målet är nått. Utfallet är 6,9 % och målvärdet är 10 %. De
utgör 6,9 % i åldersgruppen 0-17 år.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S) och Ylva Olsson
(SD).
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.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
Exp.
Malin Gustafsson, kvalitetutvecklare
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§ 89

Dnr 6358

Redovisning - Avvikelse - Åtgärder och
Konsekvensbeskrivning för budget i balans
Verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson föredrar ärendet
tillsammans med förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
Prognosticerat underskott
Enligt månadsuppföljning efter tertial 1 2017 beräknas underskottet vi årets
slut uppgå till ca 1 750 tkr för Individ och Familjeomsorgsverksamheten.
Underskottet består i huvudsak av;
Verksamhet 550 underskott ca 650 tkr
Verksamhet 570 underskott ca 1150 tkr
För övriga verksamheter ligger det beräknade utfallet nära budget.
Åtgärder
De underskott som väntas går inte att påverka genom direkta
besparingsbeslut utan är beroende av framförallt yttre faktorer ex
arbetslöshet, barns levnadsvillkor mm. Inför 2017 gjordes en besparing på
ekonomiskt bistånd med 1 900 tkr jmf med Socialnämndens förslag till
budget. Kostnaden för institutionsvård barn är högre än 2016 men ligger i
nivå med kostnaden tidigare år. Även för institutionsvård barn gjordes en
besparing jmf med Socialnämndens förslag till budget med 4 689 tkr.
Det krävs ett fortsatt aktivt arbete från förvaltningen för att hålla
underskottet på den nivå som prognosticeras. När det gäller ekonomiskt
bistånd inriktas arbetet mot ökad andel försörjningsstödstagare i
sysselsättning. Arbetet inom barnavården är inriktat på att förbättra
utredningar och vårdplaner.
Konsekvensbeskrivning
En stor del av Individ och Familjeomsorgsverksamhetens kostnader är
direkta kostnader för vård eller köp av vård tex institutionsvård, familjehem ,
kontaktpersoner, ekonomiskt bistånd, barnahus, tillnyktringsenhet mm.
Dessa kostnader kan inte påverkas genom beslut om besparingar utan är i
huvudsak beroende av behovet av vård.
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I övrigt består Individ och familjeomsorgsverksamhetens kostnader av
personal-kostnader och driftskostnader.
För att spara in ca 1 750 tkr på personalkostnader behöver personalen
minskas under resten av året med ca 5,5 heltidstjänster utav totalt 63
anställda. Personalen är redan idag hårt belastad och något utrymme för
personalminskningar finns inte.
En neddragning av personalen med 8-10 % skulle leda till att socialnämnden
inte kan utföra sitt uppdrag och få orimliga arbetsmiljöeffekter.
Verksamhetens övriga driftskostnader uppgår totalt till ca 3 000 tkr varav 1
250 tkr är kostnader för lokaler Rosengatan, Sörby och Sesam. I lokalerna
arbetar 23 personer. I nuläget finns inga alternativ till att hyra de lokalerna.
Till utbildning och handledning är 738 tkr budgeterat. Behovet av utbildning
och handledning är i nuläget större än vad budgeterade medel kan täcka
beroende på ökat antal personal och många nyanställda. Budgeterade medel
för utbildning, handledning har inte ökat i samma takt som ökningen av
personalen. Att minska på utbildnings och handledningsinsatserna under året
skulle leda till ytterligare kompetensbrist med påföljande kvalitetsbrister. En
sådan åtgärd skulle även ytterligare försvåra möjligheterna att behålla och
rekrytera personal.
Resterande ca 1 000 tkr är övriga driftskostnader tolkar, transporter, bilar,
tfn, kontorsmateriel mm. Under året förväntas kostnader för bl a leasingbilar,
tolkar öka pga av nya upphandlingar. Även här har de budgeterade medlen
inte ökat i samma takt som ökningen av personalen. Utrymmet för
kostnadsminskningar är mycket begränsat samtidigt som vi vet att
kostnaderna ökar på vissa områden.
Avvikelse

513 Prognosen visar ett överskott med 1615 tkr.
Intäkterna är högre än budgeterat och består bl.a. av statsbidrag till avsedda
insatser inom området psykisk ohälsa och intäkt från Migrationsverket.
Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat. Ökade kostnader för
externa placeringar, köp av verksamhet. Intäkter hyror lägre än budgeterat
beror på vakanta lägenheter.
515 Prognosen visar ett underskott med 2 612 tkr.
Volymökning med tre nya ärenden med beslut enligt LSS som ej är
budgeterade.
517 Prognosen visar ett överskott med 296 tkr.
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Personalkostnader något lägre än budgeterat på grund av vakanser.
Avvikelser totalt inom funktionsstöd med ett underskott på 701 tkr.
Förslag på åtgärder

Neddragning av personaltimmar inom personlig assistans och gruppbostäder
motsvarande 4 heltidstjänster.
Konsekvensbeskrivning

Stor risk för att beslutade insatser ej blir verkställda inom personlig assistans
och gruppbostäder.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M).
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.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
________________
Exp.
Socialförvaltningen
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§ 90

Dnr 2017-000079 754

Försörjningsstöd "Glappet"
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om ärendet ”Glappet”, lämnar
följande förslag och lämnar även ut redovisning från Vansbro och Växjö
kommuner.
Sammanfattning
Hantering av ekonomiskt bistånd vid ”Glappet”.
”Glappet” avser den period, från det att dagersättning från Migrationsverket
(LMA) har upphört, till dess att personen får sin etableringsplan/
etableringsersättning. Den enskilde hamnar då i ett ”glapp” pga det är två
olika system som möts. LMA betalas ut i förskott och etableringsersättningen i efterskott. Det är inte den enskilde som skapar ”glappet”.
Flera kommuner har idag infört ett återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd
i det så kallade ”glappet”, från första dagen som bistånd beviljats.
Det finns inga andra bidrag i det svenska socialförsäkringssystemet som
betalas ut dubbelt för samma period: tänk ex a-kassa, sjukpenning eller
föräldrapenning.
Återbetalningsplanen baseras på varje hushålls ekonomiska förutsättningar.
Frågan är ännu inte rättsligt prövad, så socialnämnden välkomnar en
eventuell prövning.
Ajournering:
Sammanträdet ajourneras kl 15 30 – 15 45 för genomläsning av utdelade
handlingar.
Vansbro kommun – införde detta från januari 2017.
”2017-01-10

Från 1 januari får nyanlända personer med uppehållstillstånd inte längre
något bidrag från Vansbro kommun för att klara sitt uppehälle i väntan på
etableringsersättning med mera från arbetsförmedlingen. Istället införs ett
slags förskottslån för det glapp som uppstår under tiden en nyanländ person
väntar på att få etableringsersättning och andra statliga stöd utbetalda.
− Vi är troligen först i landet med att införa den här förändringen mot
målgruppen nyanlända. Förskott på förmån, som det kallas, tillämpas
normalt av socialtjänsterna, men inte just mot gruppen nyanlända. Det här är
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en rättvisereform, säger integrationschef Alireza Akhondi.
Förändringen berör alltså nyanlända med uppehållstillstånd som bosätter sig
i Vansbro kommun. När en person efter asyltiden har fått uppehållstillstånd
har hen rätt att ansöka om etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadstillägg (för singelhushåll) via arbetsförmedlingen, samt
bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg från försäkringskassan.
Då ersättningarna betalas ut i efterskott innebär det att den sökande måste
vänta på att få sina pengar till dess att ansökan är behandlad och godkänd,
vilket i normalfallet tar en till två månader. Under den perioden har personen
ingen inkomst, och är därför hänvisad till att söka ekonomiskt bistånd från
boendekommunen, jämförbart med det som i folkmun kallas socialbidrag.
− När sedan beslutet om etableringsersättning verkställs betalas dock
pengarna ut retroaktivt från försäkringskassan, vilket innebär att personen
ifråga då får bidrag även för de månader som hen redan fått bidrag från
kommunen för. Det finns inga andra bidrag i det svenska
socialförsäkringssystemet som betalas dubbelt för samma period; tänk
exempelvis på a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning, säger Alireza
Akhondi.
Får ett förskott
För att komma tillrätta med systemorättvisan har Vansbro kommun, från och
med årsskiftet, infört förskott på förmån, jämförbart med ett slags kortfristigt
lån, istället för bidrag till den aktuella målgruppen.
− Istället för ett bidrag får de aktuella personerna nu ett förskott från
kommunen. När personen fått sina pengar från arbetsförmedling och
försäkringskassa görs en individuell avbetalningsplan för den eller de
månader hen fått dubbel ersättning. I Vansbro kommun kommer det här att
beröra cirka 100 personer årligen och innebära en besparing på mellan 1,5
och 2 miljoner kronor på årsbasis. Det är inte rimligt att skattebetalarna ska
betala för ett dubbelt bidrag. Viktigt att poängtera är att det inte är
kommunen som gjort fel tidigare, det är staten som har byggt in orättvisan i
systemet, säger Akhondi.
Vansbro kommun är troligen först ut i landet med reformen, som går helt i
linje med övriga delar i Vansbromodellen, men Akhondi tror att många
kommuner kommer att följa efter.
− Jag är övertygad om att det här kommer att skapa en del oro bland de
nyanlända eftersom kommunerna runt om i Sverige hanterar det så kallade
glappet väldigt olika. Eftersom vi är först ut med det här så har förändringen
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aldrig prövats rättsligt. Men vi gör den absoluta tolkningen av
socialtjänstlagen att alla invånare i landet ska behandlas på exakt samma sätt
och utifrån samma förutsättningar, säger Alireza Akhondi.”
Växjö kommun – införde detta – mars 2017.
” § 40 Dnr 2017-00022 Beslut om hantering av ekonomiskt bistånd i
"glappet"
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd beslutar att införa återkrav för utbetalat
ekonomiskt bistånd i det så kallade Glappet från första dagen som bistånd
beviljas, enligt modell från Vansbro kommun.
2. Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att framföra till
ansvariga myndigheter att handläggningstiderna behöver kortas och
samordningen förbättras, för att undvika att ”glappet” uppstår. ”Glappet” är
inte förenligt med lagstiftarens intentioner med att kommunerna inte ska ha
ansvar för etablering (betänkande 2009/10:AU7). Om väntetiderna kan
kortas, minskar också Växjö kommuns administrativa börda för att
handlägga denna typ av ärenden.
Reservation
Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ordförande i Nämnden för Arbete och välfärd har givet Förvaltningen i
uppdrag att beskriva hur Växjö kommun kan införa återkrav/etableringslån i
handläggningen av ekonomiskt bistånd i Glappet i enlighet med Vansbro
kommuns modell. I Vansbro kommun beviljas ekonomiskt bistånd i Glappet
som förskott på förmån mot återkrav.
Glappet avser den period från det att dagersättning från Migrationsverket
(LMA) har upphört till dess att personen får sin etableringsplan/
etableringsersättning. Den enskilde hamnar i ett glapp p g a det är två olika
system som möts, LMA betalas ut i förskott och etableringsersättningen i
efterskott. Det är inte den enskilde som skapar Glappet. Kommunerna får
schablonersättning från staten för kostnader i Glappet, som dock inte täcker
hela kostnaden.
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Växjö – nuvarande rutiner
Det finns goda rutiner för handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd i
Glappet.
Enligt befintliga rutiner för handläggningen i Glappet fattas inte beslut om
förskott på förmån med återkrav i etableringsersättning. Ersättningen räknas
som inkomst den månad utbetalning sker.
Om personen/hushållet har ansökt om socialförsäkringsförmåner såsom
underhållsstöd, bostadsbidrag, föräldrapenning och äldreförsörjningsstöd
skickas en framställan till Försäkringskassan med begäran om utbetalning till
kommunen i retroaktiv ersättning.
Vansbro kommun
I Vansbro kommun har man infört nya rutiner för handläggningen av
ansökan om ekonomiskt bistånd i Glappet som innebär att allt ekonomiskt
bistånd i Glappet beviljas som förskott på förmån mot återkrav.
Exempel 1: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1
januari och har sitt etableringssamtal samma dag på Arbetsförmedlingen och
blir berättigad till etableringsersättning fr o m 1 januari. Denna ersättning
kommer att betalas ut den 10 februari. I avvaktan på denna utbetalning
ansöker personen om ekonomiskt bistånd. Vansbro kommun beviljar då
ekonomiskt bistånd som förskott på den ersättning eller förmån som utgörs
av etableringsersättning, etableringstillägg/bostadsersättning för januari och
en återbetalningsplan upprättas.
Exempel 2: En person får uppehållstillstånd och LMA upphör fr o m 1
januari men personen får vänta på sitt etableringssamtal på
arbetsförmedlingen till den 20 januari och blir då berättigad till
etableringsersättning för perioden 20/1 – 31/1. För perioden 1/1 – 19/1 får
personen ingen ersättning. Personen ansöker om ekonomiskt bistånd för
januari. Även i detta fall beviljar Vansbro kommun ekonomiskt bistånd för
hela januari som förskott på den ersättning eller förmån som utgörs av
etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning för januari och en
återbetalningsplan upprättas. Detta görs även om den enskilde inte kan
påverka när den får sitt etableringssamtal.
Jurist på SKL
Vid kontakt med jurist på SKL framkommer att rättsläget inte är tydligt, det
saknas domar. Den dom som finns är Kammarrättsdom 2015 – 3571.
Juristens tolkning är att domen öppnar upp för kommunerna att bevilja
ekonomiskt bistånd i Glappet som förskott på förmån mot återkrav enligt
exempel 1 från Vansbro kommun. Men juristen uttrycker tveksamhet till om
domen är tillämpligt i exempel 2 från Vansbro kommun då den enskilde inte
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har någon ersättning att vänta för perioden 1/1 – 19/1 och att det inte beror
på den enskilde. Det är inte den enskilde som har bidragit till att detta glapp
uppstår. Konsekvenserna för den enskilde utifrån Vansbro exempel 2 bör
beaktas.
Förvaltningens bedömning
Ett införande av förändrade rutiner att ekonomiskt bistånd i Glappet ska
utbetalas som förskott på den förmån eller ersättning som utgörs av
etableringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning medför att nya
rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd i Glappet behöver utformas
och ett nytt beslutsunderlag behöver formuleras. Goda rutiner för återkrav
finns utarbetade och inlagda i förvaltningens ledningssystem. Rutinerna
behöver dock uppdateras.
Förändrat arbetssätt medför ökad administration. 2016 öppnades 227
ärenden i Glappet. För socialsekreteraren innebär det att avtal om återkrav
med avbetalningsplan ska upprättas som den enskilde ska skriva under. Detta
kan medföra att besöket med den enskilde tar längre tid och att
socialsekreteraren kan behöva boka fler möten med den enskilde än vad som
annars hade behövts.
Det blir även en ökad arbetsuppgift för de administratörer som handlägger
och följer upp återkrav. Det blir betydligt fler fakturor som månatligen ska
skickas ut, följas upp och vid behov skicka påminnelse och även föra talan
till Förvaltningsrätten. För den enskilde kan det under återbetalningsperioden
uppstå behov, t ex inköp av glasögon, tandvård som påverkar att
återbetalningsplanen måste revideras. Det är viktigt att tillse att personen inte
hamnar under skälig levnadsnivå under återbetalningsperioden.
Förvaltningen bedömer att genom att införa rutiner i handläggningen av
ekonomiskt bistånd i Glappet med beslut om förskott på förmån mot återkrav
i etableringsersättning kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Glappet
att minska.
Mot bakgrund av utlåtande från jurist på SKL bedömer Förvaltningen att det
är möjligt att införa återkrav i enlighet med exempel 1 från Vansbro
kommun även om det finns en osäkerhet i rättsläget och att införandet av
återkrav också får konsekvenser för den enskilde.
Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att införa återkrav enligt
exempel 2 från Vansbro kommun utifrån bedömning av jurist på SKL.
Juristen menar på att i exempel 2 beslutas om ekonomiskt bistånd som
förskott på förmån även för en period där den enskilde ej fått annan
ersättning. Ett införande av återkrav enligt exempel 2 med återbetalning även
för en period där den enskilde inte har haft annan ersättning skulle medföra
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konsekvenser för den enskilde.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16 redogjort för
ärendet.
Arbetsutskottet har i § 35/2017 föreslagit att Nämnden för arbete och välfärd
beslutar att införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd i det så kallade
Glappet från första dagen som bistånd beviljas, enligt modell från Vansbro
kommun.
Yrkanden
Magnus P Wåhlin (MP) yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med
följande tillägg:
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningsledningen att
framföra till ansvariga myndigheter att handläggningstiderna behöver kortas
och samordningen förbättras, för att undvika att ”glappet” uppstår. ”Glappet”
är inte förenligt med lagstiftarens intentioner med att kommunerna inte ska
ha ansvar för etablering (betänkande 2009/10:AU7). Om väntetiderna kan
kortas, minskar också Växjö kommuns administrativa börda för att
handlägga denna typ av ärenden.
Eva Kjellberg (S) med instämmande från Anders Göranson (V) yrkar enligt
följande:
1. Nämnden för arbete och välfärd beslutar att införa återkrav för utbetalat
ekonomiskt bistånd i det så kallade Glappet från första dagen man har blivit
beviljad etableringsersättning. Den enskilde ska endast vara
återbetalningsskyldig för den period man har fått dubbla ersättningar för.
2. Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningsledningen att
framföra till ansvariga myndigheter att handläggningstiderna behöver kortas
och samordningen förbättras, för att undvika att ”glappet” uppstår. ”Glappet”
är inte förenligt med lagstiftarens intentioner med att kommunerna inte ska
ha ansvar för etablering (betänkande 2009/10: AU7). Om väntetiderna kan
kortas, minskar också Växjö kommuns administrativa börda för att
handlägga denna typ av ärenden.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för
arbete och välfärd beslutar enligt Magnus Wåhlins yrkande.
Omröstningsresultat
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Magnus Wåhlins yrkande med 9
röster mot 6 röster för Eva Kjellbergs yrkande.”
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Kevin Lill (S), Ylva Olsson (SD), ersättarna Therese Åberg
(M), Kajsa Svensson (M) och Sylvia Edvinsson (MP).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar följande:
Att socialförvaltningen ges i uppdrag att beskriva hur Ronneby kommun kan
införa återkrav/etableringslån i handläggningen av ekonomiskt bistånd i
”Glappet” liknande Växjö och Vansbro kommuns modell.
Att på socialnämndens möte den 27 juni 2017 presentera en modell för detta.
Att speciellt konto upprättas för detta, för att på så sätt ha en ekonomisk
kontroll.
Att förvaltningen också ges i uppdrag att se över försörjningsstöds samtliga
utbetalningar, så ingen ”dubbelutbetalning”, från olika system föreligger.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att beskriva hur
Ronneby kommun kan införa återkrav/etableringslån i handläggningen av
ekonomiskt bistånd i ”Glappet” liknande Växjö och Vansbro kommuns
modell.
Att på socialnämndens möte den 27 juni 2017 presentera en modell för detta.
Att ett speciellt konto upprättas för detta, för att på så sätt ha en ekonomisk
kontroll.
Att förvaltningen får i uppdrag att se över försörjningsstöds samtliga
utbetalningar, så inga ”dubbelutbetalningar”, från olika system föreligger.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef
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Dnr 2017-000007 700

Delegationsärende
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar fem delegationsärenden.
Socialsekreterare Beatrice Brandt redovisar fem delegationsärenden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ylva
Olsson (SD), Omid Hassib (V) och ersättare Kajsa Svensson (M).
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.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt
att ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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Dnr 2017-000035 759

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten
Barn + Ensamkommande barn
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt ensamkommande barn.
Sammanfattning
Antalet inkomna ansökningar/anmälningar har ökat. Detta gäller inte
ensamkommande barn, som minskat. Mottagningsgruppen är hårt belastad.
Det är skola/barnomsorg och polis som lämnar de flesta anmälningarna.
HVB placeringar, på frivillig väg, har ökat.
Missbruket bland ungdomar, även flickor har ökat markant. KSO är
informerad om problemet.
Anmälningar mer än fyra månader har efter aktivt arbete minskat. En eloge
framförs till verksamheten för detta arbete.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämnden arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Kevin
Lill (S), Thomas Svensson (S), Martin Moberg (S), Omid Hassib (V) och
Ylva Olsson (SD).
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
Beslut
Socialnämnden arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:
Bedömning
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, beslut från tillsyn på
ungdomsboendena Cura Borg, Cura Vik och Cura Lister. Ärenden är
avslutade.
Arbetsmiljöverkets tillsyn av socialsekreterarnas arbetsmiljö. En begäran om
komplettering har begärts enligt följande:
Introduktion av medarbetare
Undersökning, riskbedömning, åtgärder avseende arbetsbelastning
Uppgiftsfördelning för chefer
Kunskaper angående ohälsosam arbetsbelastning – teamledare
Undersökning, riskbedömning och åtgärder – Hot och Våld.
Svaret ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda den 19 juni 2017. En
redovisning av svaret kommer att genomföras på ett kommande
sammanträde.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Nils Nilsson (S) och ersättare Kajsa
Svensson (M).
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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Dnr 2017-000013 700

Information & Rapporter
Sammanfattning
Pärmen för Cura Individutveckling, FINSAM och Cura Familjerättsnämnd
cirkulerade under mötet.
Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) lämnar följande information:
Cura individutvecklings Familjerättsnämnden, där Karlshamn, Ronneby och
Sölvesborgs kommuner är medlemmar, har haft sitt första konstituerande
sammanträde. Birgitta Lagerlund (M) valdes till 1:e vice ordförande. Nästa
möte är i juni 2017.
Cura Individutvecklings sammanträde:
Förslag till arvode för familjerättsnämndens ledamöter, ärendet
återremitterades.
Avslutande av avtal om ronderingar vid Cura Ungdomsboenden till förmån
för vaken natt.
Antagande av nytt arkivreglementet samt överlämnande av delat
arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera.
Ekonomisk rapport, troligen blir det ett underskott i år.
Aktuella tillsyner från IVO.
Birgitta Lagerlund (M) lämnar en kort information om personalsituationen
på Sjöarp.
Bjuda in FINSAM till ett sammanträde under hösten 2017.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar att förbundschef Ann-Sofie
Ström ska vara med på kommunstyrelsen extra sammanträden den 30 maj
2017 för att svara på frågor gällande Cura Individutveckling.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta
Lagerlund (M), Nils Nilsson (S), Ylva Olsson (SD) och tjänstgörande
ersättare Sylvia Edvinsson (MP).
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 beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
________________
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Dnr 2017-000011 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut gällande LSS och SoL.
Blekan och Vänner AB/Restaurang Karön – Tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för serverings av alkoholdrycker.
Blekan och Vänner AB/Restaurang Villa Vassen AB – Tillstånd enligt 8 kap
2 § alkohollagen (2010:1622) för serverings av alkoholdrycker
Skol Cater Skandinavien AB– Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera vin
och starköl till slutet sällskap den 1 juni på Restaurang Soft, Soft Center.
Beviljat med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)..
Skärgårdsköket i Blekinge AB – Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten på Carlskrona Golfklubb, Almö,
Nättraby. Beviljat med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
cateringstillstånd till slutet sällskap beviljat enligt 8 kap 4 § alkohollagen.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________
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Dnr 2017-000006 700

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden m m cirkulerade under mötet.
Migrationsverket – Minskat behov av asylboenden – fortsatt avveckling.
Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter.
Protokoll:
Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-10.
Socialnämnden arbetsutskott 2017-05-19.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 126/2017 – Årsredovisning 2016 för Ronneby
kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-23

Socialnämnden

§ 104

Dnr 2017-000014 709

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar att presidiet, förvaltningschef
Birgitta Ratcovich, verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson
och ekonom Anna Lindén haft ett budgetmöte gällande åren 2018-2021.
Diskussion som fördes gällande ersättning för god man och särskild
förordnad vårdnadshavare. Vissa kommuner kommer att sänka ersättningen.
Överförmyndarenheten är inbjudna till Socialnämnden under hösten 2017 för
att informera om bl a gode män.
Rolf Loberg (RP) som är god man lämnar information om ersättningar från
Karlskrona kommun.
Vuxenenheten Peter Börjesson ska bjudas in till socialnämnden för att
informera om sin enhet.
Kevin Lill (S) informerar om att han avsagt sig alla sina politiska uppdrag i
Ronneby kommun. Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga
ledamöters tack för ett gott samarbete och önskar lycka till i framtiden.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Birgitta
Larsson (RP), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V), Malin Månsson (S), Ylva
Olsson (SD), tjänstgörande ersättare Therese Åberg (M) och ersättare Kajsa
Svensson (M).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich,
eller den hon utser, får i uppdrag att undersöka hur andra kommuner
behandlar frågan gällande ersättning till gode män och särskild förordnad
vårdnadshavare och ta fram ett beslutsförslag i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich, eller den
hon utser, i uppdrag att undersöka hur andra kommuner behandlar frågan
gällande ersättning till gode män och särskild förordnad vårdnadshavare och
ta fram ett beslutsförslag i ärendet.
________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
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