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Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 – 15  50, ajournering 14 30 – 14 45 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ingrid Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-10-21 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 191-207 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Birgitta Larsson  

 Justerare 

  

 Ingrid Karlsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens Arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-10-14 

Datum då anslaget sätts upp 2014-10-22 Datum då anslaget tas ned 2014-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 

Birgitta Larsson (RP) Ordförande 
Ingrid K Karlsson (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Ewa Svensson (S) 
 
 
 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Haraldsson (C) tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande  

 
Ersättare 
 
 
 
Tjänstemän 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Birgitta Lagerlund (M) observerande ersättare 
 
 
 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, teamledare, §§ 191-201, 204 
Violeth Jansson, socialsekreterare, § 193 
Göran Fridh, verksamhetschef, §§ 202-206 
Jessica Bergkvist, enhetschef, § 205 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 191 – 205 Sekretess. 4-19 

§ 206 Förslag – Från försörjningsstöd till arbete. 20-21 

§ 207 Övriga ärende/frågor. 22 
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§ 206 

Förslag – Från försörjningsstöd till arbete 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich.  

I förhållande till andra jämförbara kommuner har Ronneby kommun en hög andel 

personer som varit långtidsberoende av försörjningsstöd. Ett alternativ är att erbjuda 

lönesubventionerade anställningar i högre omfattning än idag för dem som uppbär 

försörjningsstöd. Personer som är aktuella för anställningarna rekvireras från 

Försörjningsenheten och anställningarna görs via Arbetsmarknadsenheten. Följande 

kriterier skall vara uppfyllda för att en lönesubventionerad anställning skall kunna 

erbjudas: 

- Ålder 26 år eller äldre  

- Arbetslös minst 12 månader 

- Uppburit försörjningsstöd minst 6 månader 

- Ingen pågående kontakt med behandlingssektionen 

- Barnfamiljer prioriteras 

Om 15 personer beviljas subventionerad anställning enligt ovan blir den totala kostnaden 

för Socialnämnden 2,4 Mkr första året. Genomsnittligt försörjningsstöd som utbetalats 

för dessa 15 personer under året är 1,2 Mkr. När den subventionerade anställningen 

upphör efter 12 månader erhåller förhoppningsvis personen en anställning, i annat fall 

kommer personen att vara berättigad a-kassa och härigenom klarar sin försörjning.  
 

Ovanstående är inte en beskrivning av ett besparingsprojekt, även om det på sikt blir en 

ekonomisk vinst för kommunen. I första hand är detta ett flerårigt metodprojekt för att 

hålla kvar folk i arbetskraften. Detta är särskilt viktigt med tanke på de stora 

pensionsavgångar som väntar Ronneby kommun och då behovet av arbetskraft blir stort.  

 
 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden ställer sig bakom projektet ”Från försörjningsstöd till 

arbete”. 

Deltar i debatten 
Ordförande Birgitta Larsson (RP), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa 

Evaldsson (M), Ewa Svensson (S), tjänstgörande ersättare Kerstin 

Haraldsson (C), samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund (M). 
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Yrkande 
Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet överlämnas till Socialnämnden för 

diskussion och därefter till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Propositionsordning  
Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

Socialnämnden för diskussion och därefter till Kommunstyrelsen för vidare 

handläggning. 

_____________________ 
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§ 207 

Övriga ärenden/frågor 

 

Sammanfattning  

Ingrid Karlsson (S) lämnade en kort information om Psykiatriveckan, kommer att 

återkomma i ärendet. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar information om div tidningsartiklar och 

radiointervjuer som skett angående ett LSS-ärende.   

Vidare att hon varit på Kommunstyrelsen/budgetberedningen då det finns en viss 

osäkerhet när det gäller medel från Migrationsverket, vilket kan komma att påverka 

Socialnämnden budget. Ekonomichef Johan Sjögren kommer att vara behjälplig i 

ekonomiarbetet tills ny ekonom kommer. 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera övriga ärenden/frågor till 

protokollet. 

_____________________ 
 
 


