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Socialnämndens vision 

Personer aktuella inom Socialnämndens verksamhetsområden ska erbjudas stöd 
som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och 
känsla av sammanhang i samhället. 

 

Försörjningsstöd      

Socialnämndens mål 

Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd som ökar deras möjlighet att uppnå 
egen försörjning. 

Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. 

Alla, med behov av mycket långvarigt1

 

 försörjningsstöd ska vara en prioriterad grupp då det gäller 
insatser för att komma igång med sysselsättning. 

Tidpunkt för 
uppföljning 

• Minst 75 % av personerna med ett långvarigt2

 

 behov av försörjningsstöd 
och behov av arbetslivsinriktade insatser ska delta i sysselsättning, efter var 
och ens förutsättningar. 

 
T1, T2, ÅR 

• Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att 
biståndsperioden inletts. 
 

T1, T2, ÅR 

• Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio 
månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska 
situation. 

ÅR 

 

Försörjningsstöd 2010 2011 2012 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 611 

 6103   

Antal personer med ekonomiskt bistånd 1 161 1 035  
varav antal personer 18-24 år 250 251  
varav antal barn 0 -17 år 381 3534   
    
Genomsnittligt utbet belopp/ hushåll och månad 
Ronneby  6 493 6 619  

Genomsnittligt utbet belopp/hushåll och månad 
i riket  7 492 7 276  

 

                                                           
1 Personer med försörjningsstöd under minst 27 månader under en period av 3 år med uppehåll under högst 2 
månader i rad.  
2 Personer >25 år, 6 månader eller längre, ungdomar < 25 år, 4 månader eller längre  
 
3 Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte 
4 Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte 
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Barn- och familjevård 

Barn och ungdomars behov av stöd och hjälp sätts i centrum vid alla hjälpinsatser som genomförs av 
socialtjänsten, för att barnen ska känna trygghet i hemmet, i skolan och på fritiden. 

I utredningar som rör familjer och barn, ska barnkonventionen beaktas och utgå från ett tydligt 
barnperspektiv. 

 Tidpunkt för 
uppföljning 

• 70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserade ett år efter avslutad 
insats. 

 

ÅR 

• Antalet placeringsdygn ska minska, i jämförelse med föregående år. 
 

ÅR 

Barn- och familjevård  2010 2011 2012 
Antal placerade barn/unga 94 88 (93)5   
Antal placeringsdygn 23 169 23 404       

(24 114)6   
Genomsnittlig vårdkostnad/institution 
per dygn Ronneby 4 189 3 946  

Genomsnittlig vårdkostnad/familjehem 
per dygn Ronneby 635 670  

Antal barn/unga med insatser under året 223 2177   
 

Missbruk 

Personer med beroende- och missbruksproblem, ska få hjälp och stöd som ökar deras möjlighet att 
uppnå ett liv utan missbruk, samt erbjudas uppföljning/stöd efter avslutad behandling. 

 Tidpunkt för 
uppföljning 

• Sex månader efter avslutad, fullföljd behandling, ska minst 75 % vara 
drogfria. 

 

ÅR 

• Antal placeringsdygn ska minska jämfört med föregående år.   
 

ÅR 

• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten 
ska erbjudas ett tillfälligt boende. 
 

T1, T2, ÅR 

Missbruk 2010 2011 2012 
Antal placerade, vuxna 44 27  
Antal placeringsdygn 3 818 2 909  
Genomsnittlig vårdkostn per dygn 1 888 2 188  
Antal vuxna med insatser8 129  145   
 

 
                                                           
5 Inkluderar ensamkommande flyktingbarn 
6 Se ovan 
7 Endast perioden jan-nov pga datasystemsyte 
8 Inklusive övriga vuxna, Våld i nära relationer, brottsoffer, särskilda behov  
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Socialpsykiatri 

Personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få 
det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av 
sammanhang i samhället. 

 Tidpunkt för 
uppföljning 

• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos 
socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende. 

 

T1, T2, ÅR 

• 80 % av personerna, som har insatser från Socialpsykiatriska teamet, ska 
erbjudas sysselsättning. 

 

T1, T2, ÅR 

• Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas minst två 
timmars fritidsaktivitet per vecka, med personalstöd. 

 

ÅR 

• Samtliga personer med följande insatser; bostad med särskild service, 
insatser från Socialpsykiatriska teamet och personligt utformat stöd samt 
i den dagliga verksamheten ska vara delaktiga i utformningen av sin 
genomförandeplan. 

 

ÅR 

• Alla som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90 dagar, från ansökan till 
beslut. 

 

T1, T2, ÅR 

Socialpsykiatri 2010 2011 2012 
Antal belagda platser i gruppbostad 12 12  
Antal personer med kontaktperson    
Antal personer i sysselsättningen (daglig verksamhet) 62 64  
 
Stöd, service och omsorg (Handikappomsorg) 

Ronneby kommun ska erbjuda god omsorg, stöd service och trygghet för att uppnå goda 
levnadsvillkor, till personer med funktionsnedsättningar, så att de ska ges möjlighet att leva som alla 
andra. Den enskildes behov ska alltid stå i centrum där individen har möjlighet att påverka och vara 
delaktig i sin vardag. 

 Tidpunkt för 
uppföljning 

• Alla som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90 dagar, från ansökan 
till beslut. 

 

T1, T2, ÅR 

• Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas minst två 
timmars fritidsaktivitet per vecka, med personalstöd. 

•  

ÅR 

• Samtliga personer med följande insatser; bostad med särskild service, 
korttidsvistelse, personer med personlig assistans (i kommunal regi), 
personligt utformat stöd och deltagare i dagliga verksamheten ska vara 
delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan 

 
 
 
 

År 
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Direktiv 

Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose båda könens 
villkor och behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för kvinnor respektive män, flickor 
respektive pojkar. Årsbasis i bokslutet. 

Samverkan mellan kommunernas nämnder, samt med andra myndigheter och frivillig organisationer 
ska utvecklas och förbättras  

Öppna vårdinsatser ska i första hand erbjudas från kommunens egna verksamheter både för barn och 
vuxna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stöd, service och omsorg 
(Handikappomsorg) 2010 2011 2012 

    
Antal belagda platser i gruppbostad 48 50  
Antal personer med kontaktperson    
Ledsagare 15 22  
Avlösarservice i hemmet 3 2  
Korttidsvistelse 22 30  
Korttidstillsyn (förlängd barnomsorg) 8 15  
Köp verksamhet/barn 9 10  
Antal personer i daglig verksamhet 86 90  
Antal personer med Personlig assistans 
i kommunal regi 27 29  
Antal personer med Personlig assistans 
i privat regi 18 18  
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