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Parentation 
 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) inleder sammanträdet med en parentation för 

Liz Stridh (SD). 

 

Liz Stridh är en saknad ledamot som var mycket engagerad i de frågor som 

rör socialnämnden. 

 

En tanke går till familjen i denna svåra stund. En tyst minut avhålls och ”En 

ängel i rummet” med Eva Dahlgren spelas.  

________________ 
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§ 1 Dnr 2016-000009 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 2 Dnr 2016-000018 011 

Ny översiktsplan - Information och val av 
representanter för deltagande i workshop gällande 
översiktsplanens målarbete 

 

Sammanfattning  

Planarkitekt Kristina Eklund och landskapsarkitekt Petra Mogensen lämnar 

information om arbetet med den nya Översiktsplanen.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats 

genom framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan under 

2015. Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som 

finns för kommunen. Till denna krävs ett målarbete kring temaområdena 

boende & livsmiljö, sysselsättning & näringsliv samt infrastruktur & 

kommunikation.  

Bedömning 

Den 23/2 2016 planeras en workshop för att arbeta kring målen för 

kommunens strategiska planering. Till detta tillfälle önskas deltagande av  

4-6 politiska representanter från varje nämnd. Tiden är preliminär mellan  

kl 09 00 -15 00.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden utser politiska representanter som deltar vid workshop 

gällande översiktsplanens målarbete. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Ylva Särnmark 

(L), Ylva Olsson (SD), Malin Månsson (S) samt ersättare Sylvia Edvinsson 

(MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) föreslår Therese Åberg (M). 

Ylva Olsson (SD) förslår Ylva Olsson (SD). 

Sylvia Edvinsson (MP) föreslår Sylvia Edvinsson (MP). 

Malin Månsson (S) föreslår Martin Moberg (S) och Kevin Lill (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Kevin Lill (S), Martin Moberg (S), Ylva 

Olsson (SD) Therese Åberg (M) och Sylvia Edvinsson (MP) som deltagare i 

workshop den 23 februari 2016 gällande översiktsplanens målarbete. 

Att en återrapport från workshopen ska ske på socialnämndens sammanträde 

i mars 2016. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kevin Lill  
Martin Moberg 
Ylva Olsson 
Therese Åberg 
Sylvia Edvinsson 
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§ 3 Dnr 2016-000010 041 

Preliminärt Bokslut 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med ekonom 

Anna Lindén och verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen 

Nilsson bokslut 2015. Nya handlingar delas ut till ledamöterna. 

Socialnämndens bokslut visar ett underskott med 1 231tkr. 

Socialnämnden har haft ett intensivt år 2015 med högt mottagande av 

ensamkommande barn och ett ökat antal flyktinghushåll i behov av 

försörjningsstöd. Den ökade flyktingströmmen har inte varit förutsägbar för 

organisationen vilket ställt mycket höga krav på personalen avseende 

arbetsbelastning och flexibilitet.  

Verksamheterna har utvecklat arbetet med brukarinflytande genom 

dialogmöten.  

Vidare har man utvecklat kvalitetshöjande insatser inom funktionsstöd bl a 

genom att permanenta projektet Kultur & Hälsa samt tillsammans med 

landstingets folkhälsopersonal utbilda personalen i Kost & Hälsa.  

 

Avvikelse 

Intäkt SFB lägre än budgeterat pga färre ärende eller bortfall av ärende under 

året. 

Övriga intäkter ger ett överskott med 27 149 tkr. Överskottet består av 

återsökning hos Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn. 

Personalkostnader ger ett överskott med 2 826 tkr. Kostnader för köp av 

konsulttjänster pga rekryteringssvårigheter redovisas på "Köp verksamhet". 

Totala kostnaden för konsulttjänst är 2 185 tkr. 

Kontaktpersoner/familjer underskott med 299 tkr. Ökad efterfrågan gäller 

beslut av insatsen för funktionsnedsatta personer, LSS. 

Den ökade kostnaden förfamiljehem inkluderar ensamkommande barn. 

Kostnaden finansieras av återsökning hos Migrationsverket (redovisas 

separat vht 601). Kostnaden för familjehem exkl EKB har minskat i 

jämförelse med 2014. 

Utbetalning av ekonomiskt bistånd exkl flyktinghushållen har minskat med 

755 tkr i jämförelse med 2014.  

Köp av verksamhet ger ett underskott med 842 tkr. Underskottet beror på 

köp av konsulttjänster pga av rekryteringssvårigheter av socionomer.  

SFB består av kostnaden för de första 20 timmarna för personlig assistans. 
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Placeringskostnader vuxna visar underskott med 674 tkr. Antalet personer 

och placeringsdygn har ökat något i förhållande till 2014. Beror på ökat 

behov. 

Institutionsvård barn ingår placeringskostnader för ensamkommande barn. 

Kostnaden för ensamkommande barn täcks av intäkter från 

Migrationsverket. Placeringskostnader exkl ensamkommande barn ger ett 

underskott med 1 275 tkr. Utfallet 2015 är 1 500 tkr lägre än 2014. Antalet 

placeringsdygn är lägre 2015 i jämförelse med 2014. 

Särskild avgift under 2014, var det troligt att förvaltningen skulle utdömas 

vite för ej verkställda beslut. Utfallet på vitet blev lägre än beräknat. 

Övriga kostnader visar underskott med 953 tkr. Ökade kostnader för bl a 

tolkkostnader, larm, resor, drogtester mm.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill 

(S), Martin Moberg (S), Ylva Särnmark (L) samt Ylva Olsson (SD). 

 

Ledamöterna framför en eloge till ledning och tjänstemännen för det goda 

arbete som genomförts gällande budget och bokslutet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna bokslut, verksamhetsmått samt 

bokslutskommentarer för 2015. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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§ 4 Dnr 2016-000011 041 

 Internbudget 2016 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén lämnar en 

kort redovisning avseende internbudget för 2016. Ett komplett material 

kommer att redovisas på socialnämnden i februari 2016.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill 

(S), Ylva Särnmark (L) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet och 

återaktualisera ärendet på sammanträdet i februari 2016. 

________________ 
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§ 5 Dnr 5523  

Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 
2016 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag: 

 Ny servicebostad öppnas under mars 2016, Parkdala, 100 tkr. 

 Ny servicebostad öppnas under mars 2016 i Parkdala, 

Sprinkler/brandlarm, 583 tkr. 

 Verksamhetssystem IFO, 195 tkr. 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om tilläggsanslag i 

kompletteringsbudgeten, enligt ovan redovisade poster.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2016-000026 042 

Ekonomi i balans - omprioritering av investerings-
budget 2016 - 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige getts i uppdrag att i maj 2016 

att presentera ett förslag på en investeringsplan t.o.m.2019 som bedöms vara 

genomförbar. Varje nämnd skall överväga sin möjlighet till att flytta fram 

eller alternativt stryka sina förslag till investeringar. 

Socialnämndens budgetförslag i plan 2016/21 är att ersätta befintlig 

gruppbostad med fem boende till ny om sex platser. Den nya gruppbostaden 

planeras intill en befintlig med fyra platser i. Detta innebär att kommunen 

kan erbjuda bättre anpassade platser för åldrande utvecklingsstörda. Vidare 

kommer det att innebära en optimering av personalbemanningen samt 

möjliggöra spetskompetens för den personal som arbetar med åldrande 

utvecklingsstörda.   

 

Det är fullt möjligt att skjuta fram investeringen ytterligare något år. 

Konsekvensen av ett sådant beslut kan bli en fördröjning med att frigöra 

lägenheter till uthyrning för andra och att personalkostnaden inte optimeras. 
              

      

 
Inv 

2016 

Inv 

2017 

Inv 

2018 

Inv 

2019 

Inv 

2020 

Inv 

2021 

       

Inventarier  125 125 125 125 125 

Ny gruppbostad att ersätta befintlig (KF-beslut) KF  16 650    

Gruppbostad (inv)  150     

Inventarier till ny gruppbostad    150   

Totalt socialnämnden  275 16 775 275 125 125 

Förslag till beslut 

Socialnämndens föreslås besluta att överlämna frågan till kommunstyrelsen 

för ställningstagande.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Ylva Särnmark (L). 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna frågan till kommunstyrelsen för 

ställningstagande. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2016-000027 042 

Balanskonto för ensamkommande barn - EKB 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning i ärendet 

tillsammans med ekonom Anna Lindén och verksamhetschef Göran Fridh.  

Balanskontot för ensamkommande barn 2015 visar på ett nettoresultat om ca 

4 872 tkr. Prognos för 2016 är ett nettoresultat om ca 20 100 tkr.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (L), Omid 

Hassib (V), Martin Moberg (S), Kevin Lill (S), Ylva Olsson (SD), Birgitta 

Larsson (RP) samt ersättare Anna-Mi Tamsel (KD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2015-000052 700 

Rapportering måluppfyllelse 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsamman med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson 

socialnämndens måluppfyllelse.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Omid Hassib 

(V) Ylva Olsson (SD) Ylva Särnmark (L), Martin Moberg (S) samt ersättare 

Anna-Mi Tamsel (KD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen av måluppfyllelsen 

gällande socialnämnden till protokollet samt att översända densamma till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2016-000030 700 

Redovisning av särskilda uppdrag 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar en redovisning från 

kommunfullmäktiges beslut om särskilda uppdrag.  

Socialnämnden hade tre särskilda uppdrag, som är genomförda, att redovisa: 

 SkolFam – ge familjehemsplacerade barn ökat stöd under skolgång. 

 Samordningsförbundet FINSAM – stärka den enskilde och bryta 

utanförskap. 

 Kvalitetssystem som säkrar den lagstyrda myndighetsutövningen.   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll samt 

översända densamma till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2016-000029 733 

Behov av lokaler för daglig verksamhet enligt 9 § 10 
LSS, lagen om stöd till vissa funktionshindrade 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Bakgrund och aktuell situation 

I samband med att Arbetscenter lades ner som en enhet inom daglig 

verksamhet ökade deltagarantalet på de andra enheterna, Oden och Persborg.  

Detta har påverkat vissa deltagare negativt eftersom deras behov av att 

medverkar i gruppaktiviteter inte är så stort utan snarare skapar oro och 

ångest hos den enskilde.  
 

Under hösten 2015 har en översyn gjorts av daglig verksamhet (Stöd, service 

och omsorg) och sysselsättningen (Råd och stöd). Vi har tittat på vilka 

aktiviteter som vi kan erbjuda våra deltagare, hur vi använder våra lokaler 

och vilka önskemål som finns hos våra deltagare på respektive enhet? 

Översynen har lett fram till ett större samarbete mellan verksamheterna, som 

kommer att inledas under januari 2016. I stora drag innebär det att deltagare 

från daglig verksamhet och sysselsättningen, som är intresserade av estetisk 

verksamhet kommer att vara på Persborgshuset. Deltagare som arbetar med 

utåtriktad verksamhet exempelvis servicegrupper, hemfixeri, handling till 

pensionärer, transport m.m kommer att utgå från lokaler på Sörbybacke. På 

så vis kommer vi att kunna erbjuda en bredare verksamhet för våra deltagare 

samt nyttja våra lokaler mer effektivt.  

 

Vi har idag en mindre enhet på Persborgshuset som riktar sig till personer 

med autismspektrumstörning. Här deltar idag 4 personer, med tät 

bemanning. Dessa personer är väldigt olika varandra och gruppen fungerar 

inte optimalt. Några av deltagarna klarar av att i vissa sammanhang göra 

sociala aktiviteter ihop under en begränsad tid. Detta passar dock inte alla.  

Vi har under året 2015 fått en ny person till daglig verksamhet, med stora 

behov av en individuellt anpassad verksamhet. Försök har gjorts att 

verkställa beslut om daglig verksamhet på Oden under en begränsad tid av 

dagen. Oden är en enhet som bereder daglig verksamhet för ytterligare 22 

deltagare med ett större stödbehov, vilka måste kunna röra sig fritt på 

enheten. Verkställigheten för ny deltagare har inte fungerat bra trots att man 

försökt att anpassa både verksamhetstid och aktiviteter. Verkställigheten 
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avslutades i december på grund av att det inte fungerade att bedriva daglig 

verksamhet tillsammans med andra deltagare och det är svårt att begränsa 

delar av lokalerna på Oden för bara en deltagare. Det har vid tillfälle 

förekommit utåtagerande beteende gentemot annan deltagare på Oden, trots 

att personal arbetat nära den enskilde. Det är inte lämpligt att bereda en 

verkställighet på Persborgs autismenhet på grund av trångboddhet och 

sammansättning av deltagargrupp. Personen står därför idag utan daglig 

verksamhet, men behov kvarstår av miljöombyte och stimulans utanför 

hemmet. 

 

Behov av utveckling 

Vid inventering av behov hos enskilda deltagare och en effektivisering av 

nyttjandet av befintliga lokaler kvarstår ett behov av att skapa en ny enhet 

för personer med specifika individuella behov. Till detta behövs 

ändamålsenliga lokaler. En ny grupp inom daglig verksamhet skulle bestå av 

personen som idag saknar verkställighet, en person från nuvarande 

autismenhet samt en person som idag har sin dagliga verksamhet verkställd 

via den gruppbostad som hen bor på. Dessa personer har alla behov av 

miljöombyte samt behov av en individinriktad verksamhet. Vid en felaktigt 

verkställd daglig verksamhet kan det förekomma utåtagerande beteende 

såväl mot andra deltagare som mot personal.  
 

Genom att lyfta ut en av deltagarna från den befintliga autismenheten öppnar 

man upp möjligheten för fler deltagare att delta på Persborgs lilla enhet. 

Kvarvarande deltagare får en större möjlighet till gemensamma sociala 

aktiviteter och en större rörelsefrihet på sin enhet. 

 

Lämpliga lokaler för start av verksamhet finns på Sörbycenter till en kostnad 

av 178 000 :-/år exkl. ombyggnad. Lokalerna är på 190 kvadratmeter och 

ligger centralt men ändå nära naturen med fina strövområden alldeles i 

närheten. Det skulle innebära en kostnad per deltagare med 60 000 kr per år. 

Detta kan jämföras med kostnader vid köp av daglig verksamhet på Sjöarp 

för en person med 2400 kr/dygn. Vilket innebär en årskostnad på 252 dagar 

x 2400 kr= 604 800 kr för en person     

Förslag till beslut 

att föreslå Socialnämnden att verksamheten får i uppdrag att till nästa 

nämndsmöte presentera ett förslag till hyresavtal gällande lokalerna på Sörby 

Center.      
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Kerstin 

Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L), Malin Månsson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Magnus Stridh (SD)  

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att följande punkter redovisas inför 

beslut i ärendet: Om det går att hyra del av lokalen, eventuellt hyra en 

mindre lokal, förhandla om avtalets gällande kostnader. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Kevin Lill (S) yrkar att följande punkter 

redovisas: Kostnad för ombyggnad/anpassning av lokalen samt om det 

genererar några extra personalkostnader. 

Kevin Lill (S) yrkar om en redovisning gällande kostnad/finansiering i 

gällande budget och om behov finns för äskande av medel kommande år. 

Tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) yrkar att avtalet om att hyra 

lokalen ska vara det med mest ekonomiska förutsättningar.   

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att verksamheten får i uppdrag att till nästa 

sammanträde presentera ett förslag till hyresavtal gällande lokalerna på 

Sörby Center med följande intentioner: 

Om det går att hyra del av lokalen, eventuellt hyra en mindre lokal, kotnad 

för ombyggnad/anpassning av lokalen, redovisa om det genererar några 

personalkostnader, förhandla om hyresavtalet för bäst ekonomiska 

förutsättningar. Redovisning av kostnader/finansiering i gällande budget och 

om behov finns för äskande av medel inför kommande år.  

________________ 

Exp. 
Jörgen Nilsson, verksamhetschef Stöd- service och omsorg 
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§ 11 Dnr 2015-000178 752 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, Begäran om 
yttrande med anledning av ej verkställt beslut  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet. 

Inspektionen för Vård och Omsorg har övervägt att ansöka hos 

förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställt beslut i 

ärende. Nämnden bereds tillfälle att yttras sig i ärendet, innan IVO tar 

ställning till om en ansökan ska göras.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till Inspektionen för Vård och omsorg. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 12 Dnr 2016-000003 700 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

 Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

Socialsekreterare Camilla Helgesson redogör för fem delegationsbeslut.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Kevin Lill 

(S) samt tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(38) 
2016-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2015-000137 022 

Myndighetskontoret - Behov av utökad personalresurs 
för handläggning av ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Socialnämnden beslutade i september att föreslå kommunstyrelsen att från 

medel för flyktingmottagningen bekosta en 

försörjningsstödshandläggartjänst. Ärendet återremitterades från 

kommunstyrelsen till Socialnämnden som i november återremitterade för 

ytterligare redovisning av SSBTEK:s effekter. 

SKL:s tidigare beräkning av tidsvinster är uppenbart orimlig vilket SKL 

håller med om. En mera realistisk bedömning av tidsvinst skulle för 

Ronnebys del innebära en besparing på ca en tredjedels tjänst. Införandet av 

SSBTEK systemet i jan -15 har haft positiva effekter på framförallt 

handläggarnas arbetsmiljö genom förenklad kontroll. En marginell tidsvinst 

kan även ha uppstått men den minskas av ett ökat behov av andra 

utredningsåtgärder. Det är inte min bedömning att effekterna av SSBTEK 

systemet skulle kompensera den ökning av ärenden som skett mellan 2014 

och 2015. 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade i september att föreslå kommunstyrelsen att från 

medel för flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstöds-

handläggartjänst. Orsaken var att det kraftigt ökade antalet 

försörjningsstödsärenden gällande nyanlända hade lett till en orimlig 

arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. Ökningen av antalet 

ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal nyanlända. Det är därför 

rimligt att personalförstärkningen bekostas av det schablonbidrag som 

kommunen får för alla nyanlända. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet återremitterades det för att 

socialnämnden skulle redovisa effekten av införandet av SSBTEK 

(sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) systemet. Socialnämnden 

återremitterade vid sammanträde i november ärendet för ytterligare 

redovisning av SSBTEK:s effekter.  

SSBTEK  

SSBTEK Online är en tjänst för digital hämtning av uppgifter vid 
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handläggning av ekonomiskt bistånd. SSBTEK är en förkortning för 

Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. Tjänsten tillhandhålls via 

Försäkringskassan och innehåller information om förmåner och ersättningar 

mm från: 

 Arbetsförmedlingen 

 Arbetslöshetskassornas Samorganisation 

 CSN 

 FK 

 Pensionsmyndigheten 

 Skatteverket 

Tillvalet är en s.k. webbtjänst och användaren kan göra sina förfrågningar 

när som helst genom att trycka på en knapp i beräkningen. 

Socialförvaltningen anslöt sig till tjänsten SSBTEK i januari 2015. Tjänsten 

ger ett effektivare informationsutbyte mellan kommunens handläggare av 

ekonomiskt bistånd och de statliga myndigheter som lämnar information.  

Effekter  

Användandet av SSBTEK är uppskattat av handläggarna och har gjort 

kontroller av inkomster mer omfattande och enklare att utföra. Någon 

utvärdering av effekterna i tid eller pengar har inte gjorts i Ronneby. De 

upplevda effekterna är i huvudsak två olika. Det har blivit enklare att 

kontrollera uppgivna inkomster och handläggarna har fått tillgång till mera 

information. Tidigare fanns ett system då handläggarna hade tillgång till 

uppgifter om utbetalningar från FK. I SSBTEK får de även uppgifter från A-

kassor, AF, CSN och Skatteverket. Uppgifterna rör inte bara utbetalningar 

utan även fattade beslut.  

En uppskattning av effekterna i tid för handläggarna är att det finns vissa 

tidsvinster vid kontrollen av uppgifter men å andra sidan kontrolleras fler 

uppgifter rutinmässigt vilket ofta leder till behov av andra 

utredningsåtgärder. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i sin 

marknadsföring av systemet uppgivit att SSBTEK kunde spara upp till 448 

mkr för Sveriges kommuner i minskad arbetstid. Uppgiften byggde på en 

beräknad tidsvinst på ca 30 min per förfrågan. Under perioden feb-nov 2015 

gjordes 13 849 förfrågningar via SSBTEK från Ronneby. Med SKL:s 

beräkningsmodell skulle det innebära en tidsbesparing för Ronnebys del på 

ca 6 900 tim vilket motsvarar all arbetstid för fyra av Försörjningsenhetens 

12 handläggare under perioden eller ca en tredjedel av den teoretiskt 

tillgängliga arbetstiden (165 tim per månad). Det är uppenbart att SKL:s  

beräkningsmodell är orimlig. Bengt Svensson programansvarig för 

Näringsliv och Arbete på SKL skriver till mig att; 
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”Det vi gjorde var ett överslag som var en teoretisk beräkning på möjlig 

tidsbesparing jämfört med ett läge utan digitalt stöd. Vi inser att det kan 

vara överdrivet jämfört med de faktiska besparingar som är möjliga.”  

”I en tidigare beräkning som grundade sig på en kommuns uppskattning 

landade antalet besparade arbetstimmar på runt hundra heltidstjänster för 

landet” 

Den senare och mera realistiska beräkningen skulle för Ronnebys del 

innebära en besparing på ca en tredjedels tjänst.   

Störst effekt upplevs systemet ha för att minska antalet felaktiga 

utbetalningar. Att fler uppgifter enkelt kan kollas rutinmässigt minskar 

utrymmet för felaktigheter. En uppskattning av minskningen av felaktiga 

utbetalningar är mycket svår att göra.  

Bedömning 

Införandet av SSBTEK systemet i jan -15 har haft positiva effekter på 

framförallt handläggarnas arbetsmiljö genom förenklad kontroll. En 

marginell tidsvinst kan även ha uppstått men den minskas av ett ökat behov 

av andra utredningsåtgärder. En beräkning av systemet effekt på utbetalning 

av försörjningsstöd kan omöjligt göras men även här bedöms effekten som 

marginell. Kontroll nivå var redan tidigare relativ hög.  

Det är inte min bedömning att effekterna av SSBTEK systemet skulle 

kompensera den ökning av ärenden som skett mellan 2014 o 2015. Ökningen 

var 46 % i antal nya ärenden och 23 % i antalet pågående ärenden under 

årets första 8 månader. Den totala handläggresursen för försörjningsstöd är 

13 handläggare. En ökning med en handläggare motsvarar en ökning på ca 8 

% av handläggarresursen.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden efter redovisning av effekterna av SSBTEK systemet 

vidhåller anhållan om att från medel för flyktingmottagningen bekostar en 

försörjningsstödshandläggartjänst.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Malin Månsson (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att efter redovisning av effekterna av SSBTEK 

systemet vidhålla sin anhållan hos kommunstyrelsen om att från medel för 

flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst. 

________________ 

Exp. Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2015-000070 750 

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning 
2015. 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande redovisning av verksamhets-

uppföljning för januari – december.     

Barn- och familjeenheten Verksamhetsuppföljning 2015         

Mått jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Tot 
snitt/ 

mån 
Antal inkomna 
anmälningar/ansökningar 72 70 103 93 61 77 58 54 106 105 104 88 991 83 

Ej EKB 69 69 100 87 54 65 45 39 74 68 70 61 801 67 

 EKB 3 1 3 6 7 12 13 15 32 37 34 27 190 16 

Antal inledda utredningar 31 38 33 41 29 28 35 36 53 39 62 40 465 39 

ej EKB 23 35 32 37 24 17 22 22 21 15 20 21 289 24 

 EKB 8 3 1 4 5 11 13 14 32 24 42 19 176 15 

Antal pågående utredningar 135 152 147 168 171 162 171 178 205 210 255 266  185 

Ej EKB 116 128 130 150 156 141 138 132 127 110 114 114   

 EKB 19 24 17 18 15 21 33 46 78 100 141 152  55 

Mer än 4 mån, ej förlängd totalt 29 36 31 27 15 20 39 58 56 52 62 62  41 

Ej EKB                     33 26   

EKB           29 36  33 

Antal pågående placeringar ej EKB                   58 61 60  60 

Familjehem 41 40 40 40 39 39 43 47 52 35 38 36  41 

Nätverkshem/släktinghem 27 29 30 33 34 33 34 36 51 9 8 9  28 

HVB 35 39 42 39 35 42 40 47 46 11 12 13  33 

SiS 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2  3 

Antal pågående placeringar EKB                   111 133 150  131 

Familjehem                   17 20 23  20 

Nätverkshem/släktinghem                   53 61 66  60 

HVB                   41 52 61  51 

SiS          0 0 0  0 

Totalt antal pågående placeringar 106 111 115 116 112 118 121 134 153 169 199 210  139 

Antal nya placeringar1 8 9 7 5 5 11 13 15 25 14 14 11  11 

Antal avslutade placeringar 2 7 3 4 8 3 5 4 2 2 1 4 0  4 
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1 Gäller ej omplaceringar i någon form, endast ny placering av unika barn 
2  Gäller helat avslutade insatser (SoL/LVU på unika barn)  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Omid Hassib 

(V) samt Martin Moberg (S). 

 
Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till 

protokollet.  

 

Beslut 
Socialnämndens beslutar att notera redovisningen till protokollet.  

________________ 
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§ 15 Dnr 2015-000146 007 

Revisionen - Granskning av den interna redovisningen 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat den interna 

redovisningen inom kommunen. 

Den sammanfattande bedömningen är att de anvisningar och riktlinjer som 

finns för budgetarbete och uppföljning sammantaget förefaller vara upplagd 

på ett sätt som stödjer den interna redovisningen och bör kunna ligga till 

grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheterna.  

Revisionen har identifierat ett antal förbättringsområden/rekommendationer 

som respektive nämnd skall yttra sig över vilka åtgärder nämnden kommer 

att vidta. EY har identifierat förbättringsområden/rekommendationer enligt 

nedan: 

1. En övergripande utvärdering kan med fördel genomföras avseende 

nuvarande budgetmodell, där fokus läggs på hur målstyrningen skall 

utformas för en optimal kompabilitet med budgetmodellen och 

säkerställande av en ändamålsenlig målstyrning. 

2. Samtliga nämnder bör säkerställa att ansvar i samband med bokslut 

är tydliggjort på alla nivåer i verksamheten. 

3. Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga nämnder vidtar 

åtgärder alternativt motiverar varför åtgärder ej erfordras för att 

uppnå budget i balans. 

4. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vad som krävs för att en 

åtgärdsplan avseende budget i balans ska anses ändamålsenligt. 

Yttrande 

Socialnämnden yttrar sig endast över de punkter som ligger inom dess 

ansvarsområde enligt nedan. 

1. Kommunfullmäktige har fattat beslut 2015-11-26 om en 

målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen. 

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med 

tillhörande måltexter, indikatorer och målvärden. Nämnderna ska 

utifrån de strategiska målområdena ta fram egna mål.  
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Analys av resultat av aktiviteter och mål görs vid delårsrapporter 

samt vid årsredovisningen.  

2. Samtliga chefer med budgetansvar redovisar sin måluppfyllelse med 

kommentarer om avvikelser förekommer. Vidare skall varje 

budgetansvarig chef i text redovisa sina avvikelser både positiva och 

negativa i samband med bokslut, tertial- och månadsuppföljning. 

Förvaltningen kommer att under 2016 lägga fram ett förslag till 

socialnämnden om struktur och innehåll i en verksamhetsplan med 

syfte hur visioner, mål och strategiska dokument skall förverkligas 

inför kommande år. Verksamhetsberättelsen skall inför 

årsredovisningen återkopplas till verksamhetsplanen för att stämma 

av om de planerade aktiviteterna genomförts som planerat.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunrevisionen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Kevin Lill 

(S) samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Kevin Lill (S) yrkar med instämmande av ordförande Åsa Evaldsson (M) att 

notera i kommande protokoll hur nämnden tagit ställning till tjänstemännens 

eventuella avvikelser i budget dokumenten och att det ska vara aktiva beslut 

i samband med månadsuppföljningarna.       

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till de kommunala revisorerna. 

Att notera i kommande protokoll hur nämnden tagit ställning till 

tjänstemännens kommentarer gällande avvikelser samt förslag till åtgärd i 

budget dokumenten och att det ska vara aktiva beslut i samband med 

månadsuppföljningarna.   

________________ 

Exp.  
De kommunala revisorerna 
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§ 16 Dnr 2015-000183 700 

Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del 
av fastigheten Ronneby 25:16, annex och lada till 
Fridhems gård 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande gällande försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, 

annex och lada till Fridhemsgård. 

Yttrande: 

Socialnämnden har inget att erinra gällande försäljning av fastigheten, del av 

Ronneby 25:16.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunledningsförvaltningen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva 

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 17 Dnr 2015-000081 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till visa funktionshindrade, fjärde 

kvartalet redovisas för ledamöterna.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kevin Lill 

(S) samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 18 Dnr 2016-000025 700 

Kontaktpolitiker 2016 

 

Sammanfattning  

Varje år har ledamöter i socialnämnden en dag till sitt förfogande för att vara 

ute i verksamheten och följa arbetet. För år 2015 beslutade socialnämnden 

att ledamöterna skull få en halvdag (4 tim) för dessa besök. 

Ett förslag på kontakpolitikerverksamhet presenteras för nämndens 

ledamöter.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Särnmark (L), Ylva 

Olsson (SD), Malin Månsson (S) samt Kevin Lill (S).  

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar att även under 2016 ska kontaktpolitiker-

verksamheten vara en halv dag (4 tim).      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till kontaktpolitiker-

verksamhet, om en halv dag (4 tim), för år 2016.  

________________ 

Exp. 
Socialnämndens ledamöter 
Berörda enhetschefer 
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§ 19 Dnr 2016-000007 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 Förvaltningen är hårt pressad när det gäller rekrytering av personal. 

Det är få sökande och de har inte rätt kompetens. Personalenheten 

ska vara behjälplig när det gäller att rekrytera personal. Platsannonser 

ska publiceras i Dagens nyheter där socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen, gemensamt annonserar om behov av lärare 

och socionomer. 

 När det gäller ensamkommande barn så har det inte kommit några till 

Ronneby kommun sedan den 23 december 2015. 

 En organisationsöversyn pågår. Tre verksamheter ska bli två 

områden. Ledningsgruppen och en referensgrupp håller på med 

arbetet. Återrapportering kommer att ske fortlöpande. 

 Inspektionen för vård och omsorg- Beslut i ärendet gällande Party 

AB. Ärendet är avslutat.  

 Inspektions för vård och omsorg – Beslut i ärende gällande klagomål 

avseende barn och familjeärende. Ärende är avslutat utan 

anmärkning. 

 Lex Sarah rapport gällande en gruppbostad. Utredning i ärendet 

påvisar att den bedöms att ej omfattas av lagstiftningen om Lex 

Sarah.        

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD), Ylva 

Särnmark (L) samt Kevin Lill (S).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2016-000006 700 

Information & rapporter  

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) lämnar information om Samordningsförbundet FINSAM.  

FINSAM hade ett sammanträde i december där inlämnade 

projektansökningar gicks igenom och godkändes. För Ronneby kommuns 

del var det projektet Ansats.   

Förbundschef Olof Sjölin har beviljats tjänstledighet med 50 % tjänstened-

sättning fr o m 1 februari 2016. 

FINSAM har inte haft någon uppdatering av sin hemsida sedan 2013. Detta 

kommer att påtalas för berörda.     

FINSAM:s sammanträdesdatum 2016 är följande: 11 februari, 21 april,  

9 juni, 8 september 10 oktober och 8 december. 

Cura individutvecklings sammaträdesdatum 2016 är följande: 24 februari,  

19 maj, 31 augusti, 27 oktober och 16 december. 

Protokollen kommer att mails ut till nämndens ledamöter.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Samordningsförbundet FINSAM 
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§ 21 Dnr 2016-000004 700 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL.  

Revidering av attestantlistan 2016-01-11.    

Deltar i debatten 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S), Malin Månsson 

(S), Ylva Olsson (SD) Birgitta Larsson (RP) och ersättare Anna-Mi Tamsel 

(KD). 

Yrkanden 

Kevin Lill (S) yrkar om en redovisning av kostnader i ärende i samband med 

enskild insats där beloppet överstiger 25 tkr.  

Ylva Olsson (SD) yrkar att det även ska gälla när en enskild har flera 

insatser, dessa ska summeras ihop och 25 tkr ska vara totalbelopp.       

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsärende till dagens protokoll. 

Att ge verksamheten i uppdrag att redovisa de delegationsärende där 

kostnaden i samband med enskild insats överstiger totalt 25 tkr. 

________________ 
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§ 22 Dnr 2016-000005 700 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg: För kännedom, Attendo 

Individ och familj AB har ansökt om ändring av tillstånd att bedriva enskild 

verksamhet vid Attendo Individ och Familj Väckelsång. Ändringen avser 

byte av lokal och ändring av platsantal.   

Socialstyrelsen – SOSFS 2015:10 (M och S) föreskrifter. Basal hygien i vård 

och omsorg. 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 16:2 – Kostnadsansvar för 

stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i 

annan kommun.  

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2016-01-13.   

Deltar i debatten 

Ledamöterna Malin Månsson (S) och Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 23 Dnr 2016-000008 700 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser & konferenser finns att beakta.      

________________ 
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§ 24 Dnr 2016-000002 700 

Övriga ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) redovisar en utredning som pågår genom 

överförmyndarnämnden om ekonomisk ersättning till gode män till 

placerade barn i andra kommuner. 

Therese Åberg (M) informerar att en god man följer barnet, ansvaret ligger 

på den kommun som har hand om barnet.  

Nytt avgörande om sekretess avseende flyktingboenden, (delades ut till 

ledamöterna), mailet har gått ut till förvaltningschefer och enhetschefer inom 

kommunen.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till protokollet. 

________________ 

 


