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Plats och tid Kallingesalen, kl. 13:00-16:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, måndag 2019-09-02 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 118-129 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg (M) 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson (S) §§ 118-123    Thomas Svensson ( S) §§ 124-129 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-02   

Datum då anslaget tas ned 2019-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), Ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande §§ 118-123 
Birgitta Lagerlund (M) 
Lena Mahrle (L) 
Thomas Svensson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Nils Nilsson (S) §§ 118-123 
Mia Persson (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Casper Andersson (SD) 
Peter Jansson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Jennie Risberg (M) tjänstgör istället för Anna Carlbrant (-) 
Charlotte Svanberg (C) tjänstgör istället för Kerstin Haraldsson (C) 
Magnus Björk (S) tjänstgör istället för Nils Nilsson (S) §§ 124-129 
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör istället för Malin Månsson (S) §§ 124-129
  

Övriga närvarande  

Ersättare Ingrid Carlsson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Martin Moberg (S) 
Samer Alterkawi (V) 
Yvonne Olsson (SD) 
Christian Ivarsson (SD) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef  
Göran Fridh, verksamhetschef  
Jörgen Nilsson, verksamhetschef 
Anna Lindén, ekonom 
Åsa Sibert, enhetschef § 120 
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 120 
Yvonne Ödman, enhetschef § 121 
Lotta Bolwede, kvalitetsutvecklare § 123 
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§ 118 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

Malin Månsson (S) lämnar sammanträdet efter punkt nummer sex och 

Thomas Svensson (S) utses att justera i hennes frånvaro.      

Beslut 

Socialnämnden utser Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 119 Dnr 2019-000006 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Sammanfattning  

Utdrag ur underlag/anslagsförbrukning: 

 

 

Nettokostnader 

Missbruksvård; underskott med ca 1 000 tkr.Prognosen för 

placeringskostnader missbruksvård  är ca 1 400 tkr mindre än utfallet 2018 

och ca 700 tkr mindre än beräknat. Noggrann uppföljning av placeringar där 

alternativa åtgärder i öppenvård alltid övervägs. 

Barnavård; Underskott i kostnader för placeringar med ca 12 300 tkr. 

Institutionsvård barn ger ett underskott på 7 800 tkr, Utfallet är ca  3 300 mer 

än utfallet 2018 och ca 3 600 tkr mer än beräknat. Familjehem ger ett 

underskott på ca 4 500 tkr vilket är ungeför lika med än utfallet 2018 och ca 

400 tkr mindre än beräknat. Ett ökat antal placerade barn lett till ökade 

kostnader. Alternativ till placering tex öppenvård övervägs alltid.  

Övriga vuxna; Underskott ca  4 900  tkr  2 200 tkr mer än 2018 och 2 500 tkr 

mer än beräknat.  Fler placeringar med större skyddsbehov som inte kan bo 

kvar i Ronneby och längre placeringar delvis till följd av svårigheter att få 

bostad. Ca 650 tkr av underskottet beror på skydd av brottsoffer, avser ej 

våld i nära relationer. Ny typ av ärende arbetssätt i samverkan med polis 

utvecklas. Längden på skyddsbehovet påverkas kraftigt av bostadsbristen. 

Ekl Bistånd; utbetalt ekonomiskt bistånd ca 9 600 tkr högre än budgeterat. 

En ökning med ca 4 500 tkr jmf med utfall 2018 och ca 3 600 tkr mer än 

Socialnämnden 

Bokslut 2018 Budget T1 Prognos T1 Prognos Maj Budget 2019 Utfall Prognos Juli

Total

Placeringar Funktionsstöd 21 939 17 762 19 253 19 824 17 762 10 783 17 172 97%

Personlig assistans LSS privata bolag 6 694 10 537 9 965 9 536 10 537 4 903 9 209 87%

Ekonomiskt bistånd 17 590 12 583 21 400 22 100 12 583 12 873 22 200 176%

Placering Missbruk 9 728 7 299 7 523 7 779 7 299 4 234 8 319 114%

Placering Barnavård 40 721 33 108 45 716 46 003 33 108 25 664 45 597 138%

Placering övriga vuxna 1 544 146 3 954 4 855 146 2 409 5 141 3521%

Summa 98 216 81 435 107 811 110 097 81 435 60 866 107 638 132%
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beräknat. Ekonomiskt bistånd total inklusive verksamhet 600 o 601 ger ett 

underskott på 7 800 tkr. Projekt e-ansökan med inriktning att ge mer hjälp 

till egen försörjning är påbörjat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund 

(M) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.  

 

Lena Mahrle (L) yrkar på att nämnden till protokollet antecknar att man 

under rubricerad punkt fört en diskussion om aktuellt budgetläge samt 

åtgärder och besparingar som redan vidtagits och som kan vidtas framöver.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning  

Socialnämnden antecknar till protokollet att nämnden under rubricerad punkt 

fört en diskussion om aktuellt budgetläge samt åtgärder och besparingar som 

redan vidtagits och som kan vidtas framöver. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef 

Ekonom  
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§ 120 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Enhetscheferna Åsa Siebert och Else-Mari Emilsson er information i ärende 

avseende verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten barn 

och ensamkommande barn.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), Lena Mahrle 

(L), Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Birgitta Lagerlund (M) yrkar på att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 

redovisning av de totala kostnaderna för öppenvården mellan åren 2014-

2019. 

 

Therese Åberg (M) yrkar bifall till Birgitta Lagerlunds (M) förslag samt på 

att en information om öppenvårdens verksamhet ges till nämnden vid 

passande tillfälle.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en redovisning av de 

totala kostnaderna för öppenvården mellan åren 2014-2019. 

 

Socialnämnden bestämmer att en information om öppenvårdens verksamhet 

ges till nämnden vid passande tillfälle. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Birgitta Ratchovich 

Enhetschef, Åsa Sibert 
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Enhetschef, Else-Mari Emilsson  
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§ 121 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Yvonne Ödman redovisar och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund 

(M), Casper Andersson (SD), Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup 

(SD), Lena Mahrle (L) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att fortsättningsvis använda socialstyrelsens 

modell för rapportering och uppföljning av försörjningsstöd/ekonomiskt 

bistånd. I övrigt notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fortsättningsvis använda socialstyrelsens modell 

för rapportering och uppföljning av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

samt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Enhetschef, Yvonne Ödman.  
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§ 122 Dnr 2019-000143 706 

Ändring av timersättning gällande LSS-beslut LSS, 
personlig assistans. 

 

Sammanfattning  

Personlig assistans, skälig ersättning för personlig assistans enligt LSS 

 

Personer som har rätt till personlig assistans kan beviljas insatsen personlig 

assistans eller ekonomiskt stöd för skälig kostnad för sådan assistans. Den 

sist nämnda ska beviljas då den enskilde har för avsikt att köpa sin egen 

assistans eller själv vara den som anställer sina assistenter. 

 

I förarbeten till 9 § 2 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(LSS) och av rättspraxis framgår bl.a. att kommunen svarar för ekonomiskt 

stöd för faktiska kostnader,  

d.v.s. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att 

utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som 

assistansanordnare. Något schabloniserat belopp per timme - liknande 

Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken 

– finns inte för LSS. 

 

Kommunen ska besluta om ett timbelopp för ekonomiskt stöd för skäliga 

kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. I begreppet skäliga 

kostnader ligger dels det antal assistanstimmar som beviljas, dels det belopp 

som ska utges för de utförda assistanstimmarna (s.k.timbelopp) 

Det yrkade timbeloppet ska vara verkligt och skäligt.  

 

Förvaltningens uträkning av timersättningen 

 

Vid beräkning av vad som anses vara skälig kostnad för personlig assistans 

enligt LSS har förvaltningen gjort följande beräkning. 
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2019 

 

OB-tillägg (SKL) 11,5 %  

Semesterlönetillägg (FK) 13% 

Arbetsgivaravgift 31,42 % 

Pension, kalkyl 6  % 

 

Beräkning kronor 

Grundlön  145,9 

OB-tillägg  16,8 

Semesterlönetillägg 18,9 

Summa  181,6 

 

Arbetsgivaravgifter 57,1 

Pensionsavgifter, kalkyl 10,9 

Summa avgifter 68 

 

Övriga kostnader 13 % 32,4 

 

Totalt  282 kr/tim   

 

Beräkningen av de personliga assistenternas grundlön utgår från statistik 

över månadslönens medelvärde 24077 kr för personliga assistenter inom 

kommunens verksamhet i egen regi 2019. Månadslönen har delats med 165 

timmar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. 

 

I posten övriga kostnader ingår kostnader för administration, omkostnader, 

utbildning och arbetsmiljöinsatser för de personliga assistenterna. Ronneby 

kommun har beräknat övriga kostnader till 13 procent i likhet med SKL. 
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Enligt 5§ förordningen (1993:1091) om assistansersättning är det s.k. 

schablonbeloppet under 2019 för den av FK förmedlade 

assistansersättningen 295,40 kr per assistanstimme. En kommun är inte 

bunden av detta schablonbelopp. Kommunens skyldighet, om den inte själv 

tillhandahåller den personliga assistansen, är att ge ekonomiskt stöd för 

skäliga kostnader för assistans. Med skäliga kostnader avses samma slags 

kostnader (jfr prop. 1992/93). Någon schablonersättning av timersättningen 

på det sätt som stadgas i 51 kap. 11 § SFB, ska således inte förekomma.  

Det timbelopp som fastställs av regeringen enligt 51 kap 11§ SFB kan därför 

tjäna som viss vägledning vid bedömningen av kostnadernas skälighet (RÅ 

2005 ref.85). 

Assistansuppdragen enligt LSS är i regel mindre omfattande och utförs i 

större utsträckning på icke obekväm arbetstid än de uppdrag som följer av 

Försäkringskassans beslut. Därför är det rimligt att tillämpa en lägre 

timersättning än den statliga. Om individen har särskilt stora behov av 

assistans på nätter och helger kan en individuell prövning göras som kan 

innebära att en ersättning motsvarande försäkringskassans kan utbetalas.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar om att reglera ersättningen till privata utförare 

till 282 kr per utförd timme. Kan bolaget påvisa högre kostnader finns 

möjlighet till individuell bedömning. 

 

Att socialnämnden beslutar att den maximala ersättningsnivån är 

motsvarande försäkringskassans och att den kommunala ersättningsnivån 

uppräknas varje år i enlighet med hur försäkringskassan räknar upp sin 

schablon. 

 

Att det nya beloppet gäller fr.o.m. 2020-01-01. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Birgitta Lagerlund (M), Lena Mahrle (L), Malin Månsson 

(S) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

 

Therese Åberg (M) yrkar på att nämnden till protokollet lämnar en 

anteckning om att beslutet innebär en besparing på cirka 600 000 kronor i 

dagsläget. Protokollsutdraget översänts till kommunstyrelsen för kännedom.      
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Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar: 

1. Att reglera ersättningen till privata utförare till 282 kr per utförd 

timme. Kan bolaget påvisa högre kostnader finns möjlighet till 

individuell bedömning. 

2. Att den maximala ersättningsnivån är motsvarande 

försäkringskassans och att den kommunala ersättningsnivån 

uppräknas varje år i enlighet med hur försäkringskassan räknar upp 

sin schablon. 

3. Att det nya beloppet gäller fr.o.m. 2020-01-01. 

 

Protokollsanteckning 

Socialnämnden lämnar en protokollsanteckning om att beslutet innebär en 

besparing på cirka 600 000 kronor i dagsläget. Protokollsutdraget översänts 

till kommunstyrelsen för kännedom. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef, Jörgen Nilsson  

Kommunstyrelsen  
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§ 123 Dnr 2019-000153 041 

Systematiskt kvalitetsarbete- Förslag till målvärden för 
budgetår 2020 

 

Sammanfattning  

Information och genomgång av systematiskt kvalitetsarbete 

 Vad är systematiskt kvalitetsarbete 

 Vad görs inom förvaltningen 

 Vad är nämndens ansvar 

 

Socialnämndens mål 2019-2020 

 Beskrivning av styrmodellens delar 

 Regelverk för målstyrning 

 Checklista för målstyrning 

 Arbetet med agenda 2030 i kommunens kvalitetsgrupp 

 Förslag plan mål till kommande budget, vilka målvärden ska 

gälla för 2020 

 Målarbete 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

- att anta föreslagna målvärden för budgetår 2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna-Karin Wallgren (S), Lena Mahrle 

(L), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M) och 

Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att de 

indikationer kommunfullmäktige uppdragit socialnämnden att mäta och 

jämföra mot KKIK byts ut mot jämförelse med den nationella 

brukarundersökningen.        
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Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden fastställer föreslagna målvärden för budgetår 2020 med 

förändringen att de indikationer kommunfullmäktige uppdragit 

socialnämnden att mäta och jämföra mot KKIK byts ut mot jämförelse med 

den nationella brukarundersökningen. 

________________ 

Exp: 

Handläggare, Lotta Bolwede  
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§ 124 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratchovich ger information om aktuellt i 

verksamheten. Informationen berör: 

- Rapport om sommaren. Bedömningen är att sommaren har 

fungerat bra. 

- Två Lex Sarah rapporter har upprättats inom förvaltningen. 

- Personalinformation om att en enhetschef har sagt upp sig 

för att påbörja en ny tjänst hos en annan arbetsgivare. 

Nyrekrytering görs under hösten. 

- En fråga har ställts till kommunalförbundet Cura 

Individutveckling om möjligheterna för de att erbjuda ”chef 

i beredskap” som tjänst.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna-Karin Wallgren (S) och Åsa 

Evaldsson (M).  

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.     

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Birgitta Ratcovich 
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§ 125 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) ger information i ärendet. Informationen 

berör följande: 

Finsam 

Nästa möte med FINSAM äger rum på tisdag 3/9 2019. Därutöver är en resa 

med representanter från FINSAM till Norge planerad mellan 4/9-6/9. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 
2019-08-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser: 

- Utbildning i barnkonventionen.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M).  

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att eventuellt deltagande i utbildningen är 

frivilligt och sker på egen bekostnad.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att deltagandet i utbildningen är frivillig och sker på 

egen bekostnad. 

________________ 
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§ 127 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under sammanträdet.  

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera de redovisade delegationsärendena till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 128 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar på att notera delgivningsärendena till protokollet.     

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  

Följande frågor ställs: 

Åsa Evaldsson (M) ställer följande frågor: 

1. En fråga om hur arbetet går med de uppdrag som 

kommunfullmäktige lämnat i samband med budget 2019-2020. 

Uppdragen berör följande punkter: 

- Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att 

under 2019 reducera sina lokalytor och i första hand 

använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. 

(Ansvarig Alla nämnder, styrelser och verksamheter i 

kommunkoncernen. Rapport i samband med tertialrapporter 

och årsrapport).  

- Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget 

Överförmyndarnämnden, får ett generellt 

effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5 % för 

2019, 1,0 % ytterligare för 2020 och 2,0 % ytterligare för 

2021. Besparingar för kostnadsreducering av lokalyta får 

tillgodoräknas och avräknas då besparing av 

personalkostnader. 

2. Andra frågan rör hur många lägenheter socialnämnden äger idag. 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich besvarar frågorna muntligen.  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar med anledning av beslutet att 

inte servera fika på nämnden att det kan komplicera för personalen i 

kafeterian i stadshuset. Detta då de innan mötena har väldigt svårt att 

beräkna hur mycket kaffe och eventuellt tilltugg som kan tänkas gå åt i de 

fall varje ledamot själv avser köpa.  

 

Nämnden enas om att frågan ska diskuteras igen. Nämndsekreteraren 

uppdras att se över möjligheterna för varje ledamot att betala själv och 

lämplig administration för detta.       
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Casper Andersson (SD), Mia Persson (MP), Nicolas 

Westrup (SD) och Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 

Socialnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 


