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§ 11  Justering av dagordningen   
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, föreslår att ärendet Förslag till revidering av riktlinjer för 
alkoholservering, utgår.   
 
Att ett nytt ärende, Fördelning av riksnorm 2012 tas upp på dagens sammanträde. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet Förslag till revidering av riktlinjer för 
alkoholservering utgår.   
 
Fördelning av riksnorm 2012 tas upp på dagens sammanträde. 
_____________________ 
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§ 26  Inbjudan att deltaga i arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-02 Inbjudan att deltaga i arbetet med att 

revidera de lokala miljömålen, Miljö- och 
energirådet. 

   

      

Ronneby kommuns Miljö- och energiråd har till Socialnämnden översänt en inbjudan om att delta i 
arbetet med att revidera de lokala miljömålen. 

Sammanfattning 
Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen 
ska vara så väl förankrade som möjlighet samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen 
bjuds alla in för att delta i detta viktiga arbete. 
 
Varje nämnd uppmanas att utse en politiker att ingå i den interna referensgruppen samt en 
tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet. Senast den 1 mars 2012 vill Miljö- och 
energirådet ha svar vem som ska ingå.  
 
För att få en bra start på arbetet planeras en kick-off med inspirerande föredragshållare i mars/april. 
 
För referensgruppen planeras möten i juni, september och november. Arbetsgruppen träffas på 
möten 1 gång/månad under april-oktober. Projektplan bifogas.  
 
Ordförande Kristina Valtersson C, har fått besked om att det ska utses två politiker som ska ingå i 
referensgruppen. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet och översända detsamma 
till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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2012/19 

§ 27  Samarbetspolicy med Ronnebyhus. 
      

Sektionscheferna Göran Fridh och Björn Petersson lämnar en redovisning om det pågående arbetet 
med en samarbetspolicy tillsammans med Ronnebyhus.  
 
Den punkt som man inte är överens om gäller uthyrning av lägenheter till personer med 
försörjningsstöd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Birgitta Larsson, RP, Ewa Svensson, S, samt observerande ersättare Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ge 
ordförande Kristina Valtersson, C, och förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att kontakta 
Ronnebyhus för vidare diskussioner avseende Samarbetspolicyn. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Birgitta Ratcovich 
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2012/18 

§ 28  Fördelning av riksnormen för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-13 Fördelning av riksnormen 2012.     

 
Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I regeringens beslut om riksnorm för 2012 fanns inte som tidigare en fördelning av totalsumman på 
olika delposter tex livsmedel, kläder osv. Totalbeloppen har dessutom höjts olika mycket för olika 
åldergrupper. Höjningen varierar mellan 3 och 18 %. 
 
Delposterna används i handläggningen av ekonomiskt bistånd främst för att kunna beräkna 
försörjningsstöd till en högre eller lägre nivå vid akut bistånd, institutionsvistelse mm. Dessutom 
används delposterna vid diskussioner om hushållens ekonomi, vid rådgivning mm.  
Trots påpekande från SKL och från många kommuner kommer varken regeringen eller 
Socialstyrelsen att genomföra någon uppdelning av riksnormen. I den här situationen blir det 
nödvändigt att på kommunal nivå genomföra en uppdelning av riksnormen.  
 
Förslaget som redovisas bygger på att posterna har höjts med den procentuella höjningen för varje 
åldergrupp. Vissa justeringar har gjorts, tex beräknas försäkringskostnaden lika för alla 
åldergrupper.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna föreslagen uppdelning av riksnormen i delposter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid 
Karlsson, S, Ewa Svensson, S, samt observerande ersättare Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända detsamma 
till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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2012/18 

§ 29  Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06 Förslag till revidering av Riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd.  
   

 
Sektionschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd inför 2012 presenteras för ledamöterna. De 
föreslagna förändringarna är understrukna.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid 
Karlsson, S, Ewa Svensson, S, samt observerande ersättare Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet och översända 
densamma till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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2012/9 

§ 30  Internbudget 2012. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar information, tillsammans med ekonom Eva Robertsson, 
om Interbudget 2012 för Socialförvaltningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen håller på att arbeta fram en interbudget tillsammans med ekonomienheten. Den nya 
förvaltningsorganisationen kommer att generera kostnadsökningar. Personalkostnader, 
institutionsvård vuxna/barn och kontaktpersoner är några ansvarsområden som ev kommer att öka.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid 
Karlsson, S, Ewa Svensson, S, samt observerande ersättare Ylva Särnmark, FP.  
 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt översända 
ärendet till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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§ 31  Övriga frågor. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om de tre nya områdescheferna, Göran Fridh för 
Myndighetskontoret, Eira Bring för Öppenvården och Jörgen Nilsson för Handikappomsorgen. 
 
Finsam - ansökan om inträde i ska ske. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, informerar om ett omedelbart omhändertagande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid 
Karlsson, S, samt Ewa Svensson, S.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott noterar övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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