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§ 105 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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§ 106 Dnr 2017-000080 751 

 

Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 107 Dnr 2017-000075 701 

Regeringskansliet - Begäran om remissyttrande - En 
omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) 

 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Regeringskansliet har översänt en begäran om ett remissyttrande om en 

omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). 

Ronneby kommuns ställningstagande i frågan om en omreglerad 

spelmarknad är att ställa sig positiv till förslaget. Det är av vikt att följa upp 

olika effekter inom spelmarknaden.  

Inom socialtjänstens område ses konsekvenserna av den oreglerade 

marknaden för online spel i ett ökat antal personer som söker hjälp för 

spelmissbruk. Såsom påpekas i utredningen hör denna typ av spel till de 

mest riskabla spelformerna i avseendet hur stor risken är att utveckla ett 

spelberoende.       

Deltar i debatten 

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

Hassib (V), Thomas Svensson (S), Ylva Särnmark (L), Malin Månsson (S), 

Birgitta Larsson (RP), Ylva Olsson (SD) och ersättare Kajsa Svensson (M). 

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 anta ovanstående skrivnings såsom sitt yttrande i 

ärendet gällande en omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). 

________________ 

Exp. 
Regeringskansliet/Finansdepartementet 
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§ 108 Dnr 2016-000153 700 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2017 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och kvalitetsutvecklare Malin 

Gustafsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt SOSFS 2011:9, 5 kap, ska en intern kontroll av verksamheten ske för 

att säkra upp verksamhetens kvalitét. Kontroll av delegeringsförfarandet och 

läkemedelshanteringen är genomförd i april-maj 2017. Kontrollen är 

genomförd genom samtal med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, samt 

kontroll av signeringslistor, avräkningslistor och delegeringar. Inga 

väsentliga avvikelser finns att rapportera. 

Utredningar barn – Att barnavårdsutredningar inte överstiger fyra månader 

Väsentlig avvikelse finns, åtgärdsplan är påbörjad. 

Utredningar barn - Att barns delaktighet dokumenteras i utredningar. Ingen 

väsentlig avvikelse. 

Placeringsbeslut barn – Att övervägande och omprövning sker var sjätte 

månad. Väsentlig avvikelse finns, åtgärdsplan är påbörjad. 

Genomförandeplaner barn öppenvårdsinsats – Att genomförandeplaner följs 

upp var sjätte månad. Väsentlig avvikelse finns, åtgärdsplan är påbörjad. 

Genomförandeplaner vuxen – Att det finns genomförandeplaner för personer 

med beroendeproblematik som beviljats insats. Väsentlig avvikelse finns, 

åtgärdsplan är ej påbörjad. 

Beviljad insats sysselsättningen – Att beviljad insats om sysselsättning 

verkställs. Ingen västenlig avvikelse.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), 

Omid Hassib (V), Ylva Särnmark (L), Ylva Olsson (SD) och ersättare Kajsa 

Svensson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att uppföljningen av den interna 

kontrollplanen 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 uppföljning av den interna kontrollplanen 

till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningen 
MAS, Katarina Losell 
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§ 109 Dnr 2017-000079 754 

Försörjningsstöd "Glappet" 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

kvalitetsutvecklare Malin Gustafsson. 

Sammanfattning och bedömning 

Socialnämnden beslutade den 17 maj 2017 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag till införande av återkrav/etableringslån för de 

nyanlända som i väntan på etableringsersättningen söker ekonomiskt bistånd 

i Ronneby kommun, det s k ”Glappet”. Att se övre samtliga utbetalningar, så 

att inga dubbelutbetalning från olika system föreligger. 

 

Att ett speciellt konto upprättas för detta. 

 

Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att införa återkrav för 

utbetalat ekonomiskt bistånd från första dagen en person har blivit beviljad 

etableringsersättning. Det är däremot oklart om det är förenligt med 

Socialtjänstlagen att kräva att den enskilde återbetalar försörjningsstöd med 

inkomster som avser en helt annan tidsperiod än den man erhållit 

försörjningsstöd. Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte är 

förenligt med Socialtjänstlagen att bevilja försörjningsstöd mot återkrav för 

perioden innan den enskilde har rätt till etableringsersättning. Den enskilde 

saknar då inkomster varför det inte finns någon förmån att förskottera.  Det 

är enligt socialförvaltningens bedömning olämpligt utifrån Kommunallagens 

krav på likabehandling att enbart tillämpa återkrav som förskott på förmån 

på etableringsersättning.  

 

Socialförvaltningen bedömer att införandet av återkrav innebär att ärenden 

kommer att bli kvar under en längre tid på Försörjningsenheten och 

arbetsbelastningen i mottagningsgruppen kommer att öka väsentligt. Med 

befintliga resurser är detta i nuläget inte genomförbart och ett införande 

kommer att kräva utökade resurser på försörjningsenheten. 

 

Enligt socialförvaltningen kan återkrav i s k ”Glappet” ärende hanteras på tre 

olika sätt: 

 

1. Att enbart införa återkrav i de ärenden som väntar etableringsersättning. 

Återkrav från den dagen som rätten till etableringsersättning infaller. Detta 

är möjligt trots osäker rättspraxis. 
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2. Att införa återkrav i alla ärenden som har inkomster att vänta, exempelvis 

aktivitetsstöd, lön m.m. Alla hushåll blir likabehandlade. 

3. Att fortsätta handlägga hushållen enligt de gällande rutiner som idag finns i 

Ronneby.  

 

Bakgrund 

Nyanlända personer som fått uppehållstillstånd, flyttat till Ronneby och inlett 

sin etablering, behöver ofta söka försörjningsstöd under den första tiden i 

avvaktan på att utbetalningen av etableringsersättning kommer igång. Detta 

brukar kallas ”Glappet” och innebär oftast att nyanlända personer tvingas att 

söka ekonomiskt bistånd under en månad eller två. 

 

Kommunen får en schablonersättning från Migrationsverket för att täcka 

kostnaderna som uppstår i ”Glappet”, denna täcker dock inte hela kostnaden. 

I dessa ärenden, glappet, beviljar Vansbro kommun ekonomiskt bistånd mot 

återkrav från och med den 1 januari 2017, den s.k. Vansbromodellen. Växjö 

kommun har infört samma system från och med mars månad.  

 

Ekonomiskt bistånd mot återkrav 

Enligt huvudregeln i Socialtjänstlagen (SoL) är bistånd enligt 4 kap. 1 § inte 

förenat med återbetalningsskyldighet, men socialtjänsten kan få tillbaka 

pengar i vissa fall och förutsättningarna för detta regleras i 9 kap. 2 § SOL. 

Socialnämnden kan kräva tillbaka bistånd som lämnats som förskott på 

förmån, det vill säga en förväntad ersättning tex lön, A-kassa, sjukersättning 

m m. En förutsättning för att bevilja bistånd mot återkrav är att man vet att 

inkomsten kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka 

pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Det innebär att den 

enskildes ekonomiska situation vid återbetalningstillfället behöver utredas. 

 

När det gäller vissa socialförsäkringsförmåner har socialnämnden en 

möjlighet att begära att försäkringskassan betalar ut retroaktiv ersättning 

direkt till socialnämnden om den enskilde fått försörjningsstöd för samma 

period som den retroaktiva ersättningen avser. Beslutet fattas av 

Försäkringskassan och är oberoende av personens ekonomiska situation. 

 

Nuvarande rutiner i Ronneby kommun 
Ekonomiskt bistånd i ”Glappet” beviljas inte som förskott på förmån med 

återkrav i etableringsersättning. Etableringsersättningen räknas som inkomst 

när utbetalningen sker. För övriga socialförsäkringsförmåner som 

föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd skickas framställan till 

Försäkringskassan och eventuella retroaktiva utbetalningar görs direkt till 

socialnämnden. Hittills tillämpad praxis i Ronneby kommun är att bistånd 

mot återkrav avser inkomst som är intjänad under samma tidsperiod som 
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försörjningsstödet är beviljat för. Bistånd mot återkrav beviljas i 

undantagsfall och när hushållet blir självförsörjande under en längre tid. 

 

Vansbro och Växjö 

I Vansbro och Växjö har socialnämnden fattat beslut om att alla personer 

som beviljats försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning ska 

beviljas försörjningsstöd mot återkrav.  

 

I Vansbro och Växjö beviljas försörjningsstöd mot återkrav oavsett om den 

enskilde påbörjat etableringen eller inte. Den enskilde återbetalar det 

utbetalda försörjningsstödet enligt en uppgjord avbetalningsplan. 

 

Juridisk bedömning 

Växjö kommun har i samband med sin utredning varit i kontakt med en jurist 

på SKL, som menar att rättsläget är oklart då det saknas domar i dessa 

ärenden. 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. Juristen är tveksam 

till om det är möjligt att bevilja försörjningsstöd som förskott på förmån för 

perioden innan den enskilde påbörjat sin etablering och fått rätt till 

etableringsersättning.  

 

Att hantera ärenden i ”Glappet” på något annat sätt än övriga ärenden där 

den enskilde väntar på någon ersättning kan enligt socialförvaltningens 

bedömning inte vara förenligt med likabehandlingsprincipen. Efter 

införandet i Växjö kommun har en handläggare i Växjö anmält nämnden för 

arbete och välfärd till JO, justitieombudsmannen, utifrån att nyanlända 

särbehandlas när de ansöker om ekonomiskt bistånd. JO är ännu inte klar 

med utredningen av denna anmälan.    

 

Konsekvenser av att införa återkrav 

I Ronneby kommun har under perioden december 2016 - maj 2017, totalt 

104 hushåll sökt ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning. Totalt  

738 000 kr har betalats ut i avvaktan på etableringsersättning. Hur stor del av 

det utbetalade försörjningsstödet som skulle betalas tillbaka är svårt att säga. 

Det är beroende av den ekonomiska situationen för de enskilda under hela 

återbetalningsperioden. 

 

Om ekonomiskt bistånd skall utges mot återkrav medför detta en väsentlig 

ökning av administration. För socialsekreterarna innebär det att avtal om 

återbetalning ska upprättas i varje ärende och som den enskilde ska skriva 

under innan varje beslut om bistånd kan fattas och utbetalning ske. I nuläget 

bokas inga besök med de personer som befinner sig i ”Glappet” eftersom det 

handlar om ett högst tillfälligt biståndsbehov. Att bevilja bistånd mot 
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återkrav skulle innebära att mängden besök i mottagningen ökar väsentligt. 

Beslut om återkrav måste följas upp och en utredning måste göras om den 

sökande har möjlighet att återbetala utan att hamna under norm den månad 

återbetalning skall ske. Personen måste lämna in underlag om inkomster och 

utgifter även fortsättningsvis för att en bedömning om återbetalning ska 

kunna göras.  

 

Det är viktigt att tillse att personen/familjen inte hamnar under skälig 

levnadsnivå när återbetalning ska göras. Detta innebär att ärenden hålls kvar 

på försörjningsenheten trots att hushållet i själva verket är självförsörjande.  

I de ärenden där ingen återbetalning görs eller där personen inte lämnar 

korrekt underlag för utredning om återbetalning efter att de blivit 

självförsörjande tillkommer en ökad administrativ hantering. Ärendet 

bevakas av socialsekreterare som skickar totalt två påminnelsebrev innan 

ersättning om talan förs hos Förvaltningsrätten.  

 

Idag sköter alla handläggare, oavsett om de tillhör mottagningsgrupp eller 

biståndsgrupp, all administration kring återkravsärendena. Att hantera en 

väsentligt ökad mängd återkravsärende skulle innebära en orealistiskt ökad 

arbetsbelastning på Försörjningsenheten och framförallt i 

mottagningsgruppen. Idag har mottagningsgruppen ca 260 ärenden fördelade 

på 4,5 tjänster. Mottagningen förstärktes i juli förra året med en heltidstjänst 

för att möjliggöra arbetet med att prioritera barnfamiljer i enlighet med 

Socialnämndens mål. Införandet av återkrav i alla glappet ärende skulle 

kräva utökade handläggarresurser. Enligt socialförvaltningens preliminära 

bedömning skulle den utökade hanteringen kräva ytterligare två 

handläggartjänster  

 

Konsekvenser för den enskilde 

Ensamhushåll blir självförsörjande med etableringsersättning och 

bostadsersättning, familjer ligger ofta på gränsen när alla bidrag kommit 

igång. Familjer med etableringsersättning lever inte på några stora 

marginaler och hushållen kommer att få leva i nivå med försörjningsstödets 

norm under hela återbetalningsperioden. Betydligt fler månader än de annars 

skulle ha gjort. Det innebär att antalet barn som lever på 

försörjningsstödsnivå i kommunen kommer att öka.  

 

För hushållen uppstår det behov av tandvård, cyklar till barn, glasögon, 

telefoner, datorer m.m. som påverkar återbetalningsplanen. Varje månad 

med återbetalning kräver en ekonomisk utredning för att tillförsäkra att 

hushållet inte hamnar under riksnormens nivå. Att hålla kvar de nyanlända i 

socialtjänsten, som förslaget om återkrav skulle innebära, bedöms vara 

negativt ur en integrationssynpunkt. Det är viktigt att personer som beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige snarast etablerar sig på arbetsmarknaden och kan 
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leva ett självständigt liv, istället för att direkt hamna i en långvarig kontakt 

med socialtjänsten utifrån sin försörjning.  

 

Särskilt konto 

Det finns inget som hindrar att ett särskilt konto för ekonomisk kontroll 

upprättas gällande förskott på förmån mot återkrav i ”Glappet” ärenden.       

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen överlåter till socialnämnden att fatta beslut om på vilket 

sätt återkrav i avvaktan på etableringsersättning ska hanteras.      

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Ylva Särnmark (L), Magnus Stridh 

(SD), Ylva Olsson (SD), Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare Magnus 

Johannesson (S) och ersättare Kajsa Svensson (M). 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande förslag till beslut i ärendet 

”Glappet”: 

”Att socialförvaltningen ges i uppdrag att beskriva hur Ronneby kommun 

kan införa återkrav/etableringslån i handläggningen av ekonomiskt bistånd i 

"Glappet" liknande exempel 1 från Vansbro kommun. 

 

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 l 

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. 
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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 

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. 

 

Socialtjänstlagen 9 kap. Återkrav m.m. 

1 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna 

uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.  

1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden 

återkräva vad som har betalats ut för mycket. Om någon i annat fall än som 

avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller 

med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden 

återkräva vad som har betalats ut för mycket. Lag (2015:970). 

 

2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som 

den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats: 

1. som förskott på en förmån eller ersättning 

2. till den som är indragen i arbetskonflikt, eller 

3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda 

över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. 

 

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får 

socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om 

återbetalning. Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att 

återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla 

uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf 

utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde. 

 

- Att införa återkrav i alla de ärende som har inkomster att vänta., Alla 

hushåll blir likabehandlade. 

- Att speciellt konto upprättas för detta, för att på så sätt ha en 

ekonomisk kontroll. 

- Att översända beslutsförslaget till kommunjurist för utlåtande, oaktat 

tolkningen från jurist på SKL. Handlingar expedieras 

kommunjuristen 
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En enig socialnämnd fattade i maj 2017 beslut om att ge förvaltningen i 

uppdrag att beskriva hur Ronneby kommun kan införa återkrav/ 

etableringslån i handläggningen av ekonomiskt bistånd i "Glappet" liknande 

Växjö och Vansbro kommuns modell. 

 

Beslut i de olika att-satserna kommer att tagas 170829.” 

 

Ajournering kl 14 05 – 14 12.  

Yrkanden  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar följande: 

Att införa återkrav i alla de ärende som har inkomster att vänta.  Alla hushåll 

blir likabehandlade. Att ett speciellt ”Glappet” konto upprättas för detta, för 

att på så sätt ha en ekonomisk kontroll. 

 

Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till Åsa Evaldssons (M) yrkande: Att införa 

återkrav i alla ärenden som har inkomster att vänta. Alla hushåll blir 

likabehandlade. Att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och gälla  

fr o m l augusti 2017. 

 

Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till Åsa Evaldssons (M) och Ylva 

Olssons (SD) yrkande med följande tillägg: Att inför återkrav i alla ärende 

för de som har retroaktiva inkomster att vänta. 

 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslagets att sats nr tre: Att 

fortsätta handlägga hushållen enligt de gällande rutiner som idag finns i 

Ronneby och att översända beslutsförslaget till kommunjurist för utlåtande. 

Att beslut i ärendet tas 2017-08-29. 

 

Propositionsordning 1 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på att ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde mot att avgöras på sammanträdet 2017-08-29 och 

finner att ärendet ska avgöra på dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs och skall verkställas.  

 

Följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för att avgöras på dagens sammanträde. 

Nej-röst för att avgöras på sammanträdet 2017-08-29. 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster mot sex (6) nej -röster, 

således ska ärendet avgöras på dagens sammanträde. 
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Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

 
Namn: Ja Nej 
Åsa Evaldsson (M) X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M) X  
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Omid Hassib (V)  X 
Ylva Olsson (SD) X  
Magnus Stridh (SD) X  
Magnus Johannesson (S) tj ers.  X 

Summa: 7 6 

 
 

Ajournering k1 14 35  - 14 45. 

 

Propositionsordning 2 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på sitt, Ylva Olssons (SD) 

och Birgitta Lagerlunds (M) yrkande: 

Att införa återkrav i alla de ärende som har retroaktiva inkomster att vänta. 

Alla hushåll skall bli behandlade enligt likabehandlingsprincipen.  

Att speciellt konto upprättas för intäkter avseende återkrav/ 

etableringsärende och att beslutet ska gälla fr o m l augusti 2017, mot 

Malin Månssons (S) yrkande: 

Att fortsätta handlägga hushållen enligt de gällande rutiner som idag finns i 

Ronneby och att översända beslutsförslaget till kommunjurist för utlåtande 

och att beslut i ärendet tas 2017-08-29. 

Socialnämnden bifaller ordförandens m fl:s yrkande. 
 

Omröstning begärs och skall verkställas.  
 

Följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Åsa Evaldssons (M) m fl:s yrkande. 

Nej-röst för bifall till Malin Mânssons (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster mot sex (6) nej -röster, 

således bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) m fl:s yrkande. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sju (/) ja-röster mot sex (6) nej -röster, 

således bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) m fl yrkande. 
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Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

 
Namn: Ja Nej 
Åsa Evaldsson (M) X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M) X  
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Omid Hassib (V)  X 
Ylva Olsson (SD) X  
Magnus Stridh (SD) X  
Magnus Johannesson (S) tj ers.  X 

Summa: 7 6 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att införa återkrav i alla de ärende som har 

retroaktiva inkomster att vänta. Alla hushåll skall bli behandlade enligt 

likabehandlingsprincipen. 

 

Att speciellt konto upprättas för intäkter avseende återkrav/ 

etableringsärende. 

 

Att beslutet gäller fr o m l augusti 2017.  
 
Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverarar 

sig till förmån för Malin Månssons (S) yrkande. 

________________ 

Exp.  
Socialförvaltningen 
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§ 110 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 - Utredningsenheten 
Barn + Ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och ensamkommande barn. 

Antalet inkomna ansökningar/anmälningar och inledda utredningar har 

minskat något. Barnomsorg och skola är de som gör flest anmälningar, 

därefter polis och egen socialtjänst. Det är missförhållande gällande miljön, 

beteende och hedersrelaterat våld som ökat, det gäller båda pojkar och 

flickor.  

Anmälningar mer än fyra månader har, efter aktivt arbete minskat, vilket är 

mycket bra. 

Placering av ensamkommande barn har minska något däremot har HVB 

placeringarna ökat. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Ylva Olsson (S). 

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 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 112 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 113 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 

: 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(43) 
2017-06-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 115 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 116 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 117 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 118 Dnr 2017-000016 751 

Sekretess 

________________ 
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§ 119 Dnr 2017-000007 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson redovisar fem delegationsärenden. 

Deltar i debatten 

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

Hassib (V), Ylva Olsson (SD) 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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§ 120 Dnr 2017-000085 041 

Budget 2018 - 2019, plan 2020-2021 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetschef Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén. 

Sammanfattning  

Ett förslag till budget 2018-2019 och plan 2020- 2021, en beskrivning av 

väsentliga verksamhetsförändringar, verksamhetsmått och nyckeltal 

presenteras för ledamöterna. 

Ett förslag till väsentliga budgetdispositioner inom ram samt förslag till 

ramminskning redovisas, med kommentarer till väsentliga dispositioner. 

Ett förslag till äskande om utökad budgetram med beskrivning och 

motivering till äskandena enligt bilagor redovisas.  

Ett investeringsförslag med befintliga investeringar och nya investeringar 

presenteras.    

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Kerstin Haraldsson (C), Ylva 

Särnmark (L), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD), 

tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S), ersättarna Kajsa Svensson 

(M) och Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar att befintliga och nya investeringar gällande 

socialförvaltningens inventarier ökas med 125 tkr och summan ska 

öronmärkas till korttidsverksamhetens barn på Friskyttevägen och 

Älgbacken.   

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget gällande 

investeringar till socialförvaltningen.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförandens yrkande.     

 

Omröstning begärs och skall verkställas.  
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Följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande. 

Nej-röst bifall till Ylva Olssons (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster mot sex (6) nej -

röster, en (1) ledamot avstår, således bifalles Ylva Olssons (SD) yrkande. 

 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

 
Namn: Ja Nej Avs 
Åsa Evaldsson (M) X   
Birgitta Larsson (RP) X   
Malin Månsson (S)  X  
Birgitta Lagerlund (M) X   
Kerstin Haraldsson (C) X   
Ylva Särnmark (L) X   
Thomas Svensson (S)  X  
Martin Moberg (S)  X  
Nils Nilsson (S)  X  
Omid Hassib (V)   X 
Ylva Olsson (SD)  X  
Magnus Johannesson (S) tj ers.  X  

Summa: 5 6 1 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag 

gällande budget 2018-2019 samt plan 2020-2021 med vissa redaktionella 

ändringar och ovanstående justering gällande inventarier till 

socialförvaltningen. 

Propositionsordning 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till budget 2018-

2019 samt plan 2020-2021 med vissa redaktionella ändringar och 

ovanstående justering gällande inventarier till socialförvaltningen. 

________________ 

Exp. Ekonomienheten, kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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§ 121 Dnr 2017-000015 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Anna Lindén. 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos visar i dagsläget på ett underskott om 7 500 tkr. En 

ökad kostnad om ytterligare 5 500 tkr i jämförelse med T I. Ökningen beror 

på nytillkomna ärenden. Placeringskostnader för barn och unga samt ett 

beslut om vård enligt LVM.  

Nytillkomna ärende, köp av verksamhet och skolinternat enligt LSS beslut. 

Ytterligare ärende beslut om personlig assistans. 

Ingen förändring avseende personalkostnader eller andra driftskostnader. 

En återsökning av medel från Migrationsverket visar att socialnämnden 

kommer att få tillbaka 2 300 tkr för en brukare inom LSS. Således är 

nämndens underskott 5 200 tkr.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (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 den ekonomiska redovisningen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 122 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Inspektionen för Vård och Omsorg har skickat över beslut i ärenden gällande 

tillsyner av följande HVB-hem: 

Cura Park Ronneby - Ärende är avslutat. 

Cura Gård i Karlshamn - Krav ställs på huvudmannen att vidta åtgärder.   

Cura Boda Olofström - Krav ställs på huvudmannen att vidta åtgärder 

Inspektionen för Vård och Omsorg har skickat över beslut i ärenden gällande 

tillsyner av följande stödboenden: 

Cura Gård Karlshamn - Ärende är avslutat. 

Cura Boda Olofström - Ärende är avslutat. 

Cura Park Ronneby - Ärende är avslutat. 

Inspektionen för Vård och Omsorg har skickat över beslut i ärende gällande 

oanmäld tillsyn Cura Borgs stödboende i Sölvesborg. Ärende är avslutat. 

Att en översyn gällande arvoderingen gällande gode män/särskild förordnad 

vårdnadshavare pågår. Överförmyndarnämnden har tagit beslut på att 

ändra/sänka arvodet för gode män. Socialnämnden kommer att behandla 

ärendet på sammanträdet i augusti 2017.   

En enhetschef, Susanne Rijpkema Persson, har anställts efter Karin Kjällgren 

och hon börjar i september 2017. 

Rekrytering av semestervikarier inom funktionsstöd är klart inför sommaren. 

Personalen är nöjd. Det finns inga vakanser inom IFO. En fältsekreterare har 

slutat och en ny har rekryterats. 

Arbetsmiljöverket har begärt in en komplettering av socialförvaltningens 

svar på inspektionsmeddelandet. De kompletterande uppgifterna har i 

huvudsak utarbetats av förvaltningens ledningsgrupp i samarbete med 

enhetscheferna. Skyddsombuden har också medverkat i arbetet med svaret.  
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Deltar i debatten 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) och 

Malin Månsson (S). 

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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§ 123 Dnr 2017-000013 700 

Information & Rapporter  

 

Sammanfattning  

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) informerar om följande. 

Cura Individutveckling har inte haft något sammanträden så det finns inget 

att redovisa. 

Familjerättsnämnden har haft ett sammanträde. Ledamöterna fick träffa 

personalen som rekryterats. Konsulten kommer att stanna året ut. Ett 

önskemål var att en kontaktperson skulle utses i socialförvaltningen, 

Ronneby. Det har varit vissa driftsstörningar gällande Ronnebys datasystem. 

FINSAM – Det har lämnats information om de olika projekten som 

FINSAM har. Olofström har ett bra resultat, Ronneby relativt bra. Ett förslag 

är att bjuda in FINSAM till socialnämnden till hösten.   

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M) och Ylva Olsson (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      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 124 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL. 

Revidering av attestantlistan. 

Hammo restaurang AB Tibastvägen 6, 372 53 Kallinge – Bevis om tillstånd 

enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker 

den 3 juni 2017, 30 juni 2017 samt 7-9 juli 2017 på Ronneby torg. 

Via Venetto, Söderbro 2, 372 35 Ronneby - Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 

§ alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 125 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.  

Information från Junis, IOGT-NTO:s Juniorförbund. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-05. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-13.   

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 235/2017 – Nämndernas internkontroll 2017 (ej KS) 

Kommunstyrelsen § 236/2017 – KKiK 2016. 

Kommunstyrelsen § 239/2017 – Uppföljning av nämndernas 

internkontrollplaner 2016 (ej KS) 

Kommunstyrelsen § 239/2017 – Tertialrapport 2017-04-30. 

Kommunfullmäktige § 145/2017 – Anhållan om entledigande från uppdrag 

som ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i 

AB Ronneby helsobrunn, Kevin Lill (S). 

Kommunfullmäktige § 151/2017 – Kompletteringsbudget 2017. 

Kommunala Rådet för Funktionshinder § 22/2017 Minnesanteckningar från 

Brukargruppen för KFR – Prioriteringar, förslag på kommunal samordning 

och förslag till arvodesnivåer.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 126 Dnr 6443  

Förslag från KFR:s brukargrupp - Arvodesersättning 
för KFR ledamöter 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KFR har gjort en 

framställan om att få arvodesersättning vid deltagande i rådets 

sammanträden. Rådet sammanträder sex ggr/år enligt reglementet. Rådet 

förlägger sina möten kl.17 00–20 00 på grund av att en del av ledamöterna 

arbetar. Ledamöterna menar att deras arbete i rådet skall jämställas med 

förtroendevalda och ska därför arvoderas.  

 

Rådets förslag:  

Möte under 4 timmar, 750 kr/tillfälle  

Möte över 4 timmar, 1 400 kr/tillfälle  

Reskostnad skall ersättas enligt samma regelsystem som för förtroendevalda.  

 
Bedömning och rekommendation  
Fråga om arvodesersättning bör hanteras i samband med nästa mandatperiod 

och därmed en översyn av nu gällande reglemente.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Kerstin Haraldsson (C), Ylva 

Särnmark (L), Omid Hassib (V), Ylva Olsson (SD), tjänstgörande ersättare 

Magnus Johannesson (S), ersättare Kajsa Svensson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet hänskjuts till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Dnr 6444  

Tillgänglighetsstrateg 0,5 tjänst, äskande av medel 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Fram till 2010 hade Ronneby kommun en tjänst som handikappkonsulent. 

Tjänsten tillhörde organisatoriskt dåvarande omsorgsnämnden. I samband 

med att tjänstepersonen gick i pension och översyn av arbetet med det 

handikappolitiska programmet skulle göras, överfördes tjänsten (50 %) till 

kommunstyrelsen. Tjänsten återbesattes inte utan blev indragen i samband 

med budgetarbetet.  

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har starkt ifrågasatt vem i 

kommunen som driver tillgänglighetsfrågorna på övergripande nivå. Det har 

framkommit synpunkter vid flertalet möten om att man önskar höjd 

kompetens hos kommunala tjänstemän i tillgänglighetsfrågor.  

 

Tillgänglighetsarbetet kan bestå av såväl fysisk tillgänglighet, om tillgång till 

utbildning och information, samverkan med organisationer och föreningar. 

Kommunfullmäktige antog nu gällande funktionshinderpolitiska programmet 

2015-10-29. Programmet innehåller mål och delmål. För att uppnå de av 

fullmäktige uppsatta målen krävs årligen en handlingsplan från samtliga 

förvaltningar och nämnder.       

Bedömning 

Ökad tillgänglighet är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. En 

tillgänglig och användbar utemiljö, skapar förutsättningar för personer med 

funktionsnedsättningar att planera och genomföra sina resor utan att vara 

beroende av andra. Alla får därmed större möjligheter att arbeta, studera, ta 

del av service och nöjen och inte minst besöka vänner och bekanta. Äldre 

kan i större utsträckning bo kvar i sina hem och klara sig själva i sin 

närmiljö. Olycksstatistik visar också att risken att råka ut för en trafikolycka 

ökar med stigande ålder. Många äldre skadas i fallolyckor orsakade av hål 

eller andra ojämnheter i gångytor, höga trottoarkanter eller liknande. Ökad 

tillgänglighet är både en fråga om livskvalitet och folkhälsa.  

 

Inrättande av tjänst som tillgänglighetsstrateg kommer att innebära 

kompetens- och kunskapshöjning som kommer alla förvaltningar och 

nämnder till del. Det innebär kvalitetshöjning i arbetet med tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning.  
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Tjänsten ska vara underställd kommunstyrelsen då den kommer att arbeta 

med övergripande frågor som berör samtliga nämnder.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att äska medel till tjänst som 

Tillgänglighetsstrateg, 50 % att behandlas av kommunstyrelsens 

budgetberedning.  

 

Att tjänsten organisatoriskt underställs kommunstyrelsen och medel tillförs 

kommunledningsförvaltningen      

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Birgitta Larsson (RP), Kerstin Haraldsson (C), Ylva 

Särnmark (L), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD), 

tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S), ersättarna Kajsa Svensson 

(M) och Sylvia Edvinsson (MP). 

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 äska medel till tjänst som Tillgänglighetsstrateg, 

50 % att behandlas av kommunstyrelsens budgetberedning.  

 

Att tjänsten organisatoriskt underställs kommunstyrelsen och medel tillförs 

kommunledningsförvaltningen.      

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 128 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar att Generaldirektören för Statens 

institutionsstyrelse, SiS, Kent Ehliasson översänt en skrivelse till 

socialcheferna i landets kommuner angående SiS ungdomshem. De inleder 

nu arbetet för en utveckling med siktet inställt på år 2020. 

Socialnämnden tog beslut i april 2016 att översända en skrivelse till SiS 

angående behovet av ökat antal platser.   

En ny skrivelse bör sändas till generaldirektören för SiS med frågan hur vi 

hanterar våra ungdomar som är i behov av en SiS plats när det är kö i minst 

en månad.  

En organisationsöversikt gällande socialförvaltningen delades ut till 

ledamöterna. 

Ylva Olsson (SD) ställer en fråga om försörjningsstöd. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att när det gäller utbetalning 

av försörjningsstöd så går det att dela upp det så att inte registerledaren 

(oftast mannen i familjen) får hela beloppet.   

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L), Martin Moberg 

(S), Ylva Olsson (SD) och tjänstgörande ersättare Magnus Johannesson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att en ny skrivelse översänds till 

Statens institutionsstyrelse SiS, gällande behovet av nya boendeplatser och i 

övrigt notera övriga frågor/ärende 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 översända en ny skrivelse till Statens 

institutionsstyrelse SiS, gällande behovet an nya boendeplatser. 

I övrigt notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.      

________________ 
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Avslutning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) tackar för dagen sammanträde, önskar alla 

en skön och trevlig sommar och avslutar sammanträdet.  

Ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 

________________ 

 


