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§ 143 Dnr 2015-000001 700 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson, (S) utses att justera dagens protokoll.      

________________ 
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§ 144 Dnr 2015-000025 041 

Tertialuppföljning II per den 31 augusti 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson samt ekonom Anna 

Lindén tertialuppföljning II per den 31 augusti 2015.   

Socialnämndens prognos visar på ett underskott om 2 149 tkr.  
Mottagandet av ensamkommande barn med kostnader och intäkter redovisas 

på balanskontot, verksamhet 601. När Vht 601 togs över lades budgeten 

baserat på 2014 års utfall, med anledning av det stora mottagandet av 

ensamkommande barn har intäkter, familjehem och institutionsvård 

förändrats i förhållande till budget. 

 

Avvikelsen gällande intäkter avser intäkter på verksamhet 550 barnavård 

som enligt prognos är 3 053 tkr mindre än budgeterat. Budgeten är baserad 

på 2014 års utfall. 

Kommunstyrelsen har begärt en redovisning av balanskontot för 

ensamkommande barn.  

 
Deltar i debatten 

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

Månsson (S) samt Birgitta Lagerlund (M). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera tertialrapport II per den 31 augusti 2015 

till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 

Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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§ 145 Dnr 2015-000052 700 

Delårsrapport II – måluppföljning socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar delårsrapport II, av 

socialnämnden måluppföljning. Uppföljningen redovisar både 

kommunfullmäktiges och nämndens egna mål.  

   

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 146 Dnr 2015-000002 700 

Individärende - sekretess 

________________ 
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§ 147 Dnr 2015-000023 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre redogör för fem delegationsbeslut.  

 

Socialsekreterare Nina Stenmark redogör för fem delegationsbeslut.     

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Thomas Svensson (S), Liz Stridh (SD) 

tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson (C) samt ersättare Sylvia 

Edvinsson (MP). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 148 Dnr 2015-000070 750 

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning  

Sammanfattning  

Enhetschef Emma Stahre lämnar en redovisning av verksamhetsuppföljning  

för januari – augusti. 

Mått jan feb mars april maj juni juli aug 
Antal inkomna 
anmälningar/ansökningar 72 70 103 93 61 77 58 54 

Varav EKB 3 1 3 6 7 12 13 15 

Antal inledda utredningar 31 38 33 41 29 28 35 36 

Varav EKB 8 3 1 4 5 11 13 14 

Antal pågående utredningar 135 152 147 168 171 162 171 178 

Varav EKB 19 24 17 18 15 21 33 46 

Mer än 4 mån, ej förlängd 29 36 31 27 15 20 39 58 

Antal pågående placeringar                 

Familjehem 41 40 40 40 39 39 43   

Nätverkshem/släkting hem 27 29 30 33 34 33 34   

HVB 35 39 42 39 35 42 40   

SiS 3 3 3 4 4 4 4   

Antal nya placeringar1 8 9 7 5 5 11 13 15 

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

 
Arbetsutskottets beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till 

protokollet.       

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Ylva Olsson (SD) samt Omid 

Hassib (V). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2015-000124 139 

Ronneby kommuns integrationsstrategi 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltning har till socialnämnden översänt en begäran om 

remissyttrande över Ronneby kommuns Integrationsstrategi. 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande förslag 

till yttrade:   

En politisk arbetsgrupp utsedd av Kommunstyrelsen i april 2014 har på 

uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat en strategi för integrationsarbetet i 

Ronneby. Integrationsstrategin lyfter viktiga och angelägna frågor och ger ett 

bra helhetsperspektiv på kommunens omfattande uppdrag inom 

integrationsområdet.  

 

Beskrivningen av målsättningar och vilka åtgärder som ska vidtas under 

respektive fokusområde är ofta allmänt hållna och utan ställningstagande om 

prioriteringar och konkretiseringar 

 

Integrationsstrategin är inte tydlig om ansvarsfördelning mellan olika 

kommunala förvaltningar. Strategin saknar även en diskussion om de statliga 

medel som tillförs kommunen. 

 

Om det föreslagna Integrationsrådet ska kunna fungera som ett synlig 

politiskt ledarskap inom integrationsarbetet behöver rådet ges ett tydligare 

mandat.    

Bedömning 

Integrationsstrategins innehåll 

Integrationsstrategin utgår från fyra fokusområden; 

 Arbete och självförsörjning 

 Utbildning 

 Deltagande och social samanhållning  

 Infrastruktur 
 

Målgruppen för integrationsstrategin är främst nyanlända flyktingar och 

deras anhöriga. 
 

I strategin beskrivs nuläget i kommunen, de olika samverkansöverens-
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kommelser som finns mellan kommun landsting och statliga myndigheter. 

Vidare beskrivs de särskilt riktade insatser för nyanlända och asylsökande 

som idag bedrivs i kommunen.  

 

I integrationsstrategin beskrivs en vision och övergripande mål för 

integrationsarbetet. 

 

För varje fokusområde beskrivs i integrationsstrategin önskvärda 

målsättningar, insatser och åtgärder för att förbättra integrationsarbetet inom 

kommunen. 

 

Dessutom innehåller integrationsstrategin ett förslag om att ett politiskt 

Integrationsråd inrättas. Rådets uppgift blir i första hand att följa upp 

implementeringen av integrationsstrategin och att se till att strategin hålls 

aktuell. Rådet får även till uppgift att anordna sammankomster för 

medborgardialog.  

 

Synpunkter 

Integrationsstrategin lyfter viktiga och angelägna frågor och ger ett bra 

helhetsperspektiv på kommunens omfattande uppdrag inom 

integrationsområdet. En genomtänkt och samlad strategi för kommunens 

integrationsarbete är en nödvändig förutsättning för att arbetet ska bli 

framgångsrikt. 

 

Visionen och det övergripande målet är välformulerade och heltäckande. 

Fokusområdena ger en bra bild av bredden i mångfalden i kommunens 

uppdrag. 

 

Beskrivningen av målsättningar och vilka åtgärder som ska vidtas under 

respektive fokusområde är ofta allmänt hållna och utan ställningstagande om 

prioriteringar och konkretiseringar. Endast målsättningarna om andel i 

förvärvsarbete och andel i språkpraktik är möjliga att följa upp.  

 

Integrationsstrategin är inte tydlig om ansvarsfördelning mellan olika 

kommunala förvaltningar. Strategin saknar även en diskussion om de statliga 

medel som tillförs kommunen. Till vad ska de användas? Hur ska de 

fördelas?  

 

Om det föreslagna Integrationsrådet ska kunna fungera som ett synlig 

politiskt ledarskap inom integrationsarbetet behöver rådet ges ett tydligare 

mandat.     
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet. 

      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) bifall till förslaget.      

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 kommunstyrelsen för beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 150 Dnr 2015-000136 701 

FINSAM - Projektansökan till samordningsförbundet 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande förslag:  

I Ronneby kommun har Finsamprojektet, ANSATS Ronneby, varit i drift sen 

hösten 2012 med avslut i december 2015. Under 2014 genomfördes en 

förstudie till ett nytt projekt. I arbetet med förstudien identifierades 

behovsområden som skulle behöva utvecklas. Inriktningen i den nya ansökan 

är behovet av samordning kring och utveckling av arbetssätt kring personer 

med olika psykiska diagnoser (bland annat neuropsykiatriska).  En resurs 

person från Psykiatrin knyts därför till projektet.      

Bedömning 

I Ronneby kommun har Finsamprojektet, ANSATS Ronneby, varit i drift sen 

hösten 2012 med avslut i december 2015. 

 

Projektet har varit inriktat mot långtidsarbetslösa yngre personer (i första 

hand 18-30 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Även 

långtidssjukskrivna och personer med aktivitetsersättning har ingått i 

målgruppen. Gemensamt för dessa är att de bedöms vara i behov av 

samordnad rehabilitering. 

 

Det finns i nuläget en fungerande styr- och beredningsgrupp knutet till 

projektet. Styrgruppen består av representanter, på chefsnivå, från Ronneby 

kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samt 

projektets personal. Även förbundschefen i Samordningsförbundet i 

Blekinge är representerad. Styrgruppens uppgift är att följa upp och leda 

projektet samt att återföra erfarenheterna från projektet till sina respektive 

myndigheter. Styrgruppen träffas regelbundet minst fyra gånger om året. 

 

Beredningsgruppen består av tjänstemän/handläggare från respektive 

organisation samt projektets personal. Beredningsgruppens uppgift är att 

remittera till och besluta om deltagande och avslutande i projektet och att 

följa upp insatserna på individnivå. Beredningsgruppen träffas regelbundet 

minst en gång per månad. Denna grupp är av stor betydelse för projektet då 

det är här som mycket av operativ samverkan sker. 
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Sammankallande och föredragande i båda grupperna är projektledare för 

ANSATS Ronneby. Projektet har drivits av två personer som båda har lång 

erfarenhet av rehabilitering och arbetsmarknad. Under perioden augusti 2012 

till juni 2015 har 109 personer deltagit i projektet.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att hos samordningsförbundet i Blekinge, 

FINSAM, ansöka om projektmedel med 3 790 tkr för perioden 2016-01-01-

2017-12-31. 

     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M) samt 

Malin Månsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att hos samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM, 

ansöka om projektmedel om 3 790 tkr för perioden 2016-01-01 -  

2017-12-31. (enligt bilaga). 

 

Att en redovisning av projekt FINSAM ska ske i början av år 2016. 

________________ 

Exp. 
FINSAM 
Göran Fridh, verksamhetschef 
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§ 151 Dnr 2015-000135 754 

Försörjningsstöd till reskostnader i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Annika Ohlin och socialsekreterare Malin Gustavsson föredrar 

ärendet och lämnar följande förslag:   

I Ronneby kommun utbetalas försörjningsstöd till resekostnader 

motsvarande ett månadskort per automatik varje månad. Att kostnaden för 

resor ingår automatiskt blir ofta problematiskt när behovet av busskort 

faktiskt uppstår. Att tillägget i Ronnebynormen kallas för ”arbetsresor” 

innebär att vi inte kan hänvisa till denna post när en person ansöker om 

exempelvis umgängesresa eller rekreationsresa. För att undvika ovanstående 

konsekvenser föreslås att ta bort Ronnebynormen och istället använda 

riksnormen vid beräkning av försörjnings-stödet och för de personer som 

faktiskt köper busskort varje månad bevilja kostnaden vid uppvisande av 

kvitto utan behovsprövning.   

Bedömning 

Bakgrund 

I Ronneby kommun utbetalas försörjningsstöd till resekostnader 

motsvarande ett månadskort per automatik varje månad. Utifrån 

nedanstående resonemang görs bedömningen att beviljandet av bistånd till 

resor bör hanteras på ett annat sätt än vad som görs idag.  

 

Riksnormen 

Syftet med försörjningsstödet är att täcka de mest grundläggande behoven 

och att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Nivån på det 

ekonomiska biståndet grundar sig på riksnormen som fastställs av regeringen 

varje år. I riksnormen ingår poster för personliga kostnader och för 

gemensamma hushållskostnader. De personliga kostnaderna är livsmedel, 

kläder/skor, fritid/lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring. De 

gemensamma hushålls-kostnaderna utgörs av förbrukningsvaror samt 

dagstidning, telefon, TV-licens. Riksnormen för en ensamstående person 

uppgår i år till 3 880 kr/mån och för ett par till 6 360 kr/mån. 

 

Poster som ligger utanför riksnormen men som ingår i försörjningsstödet är: 

boendekostnader, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

arbetslöshetskassa och fack-förening.  
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Ronnebynormen 

I Ronneby kommun används inte riksnormen som beräkningsgrund för 

försörjningsstödet, utan ”Ronnebynormen”, där kostnad om 425 kr för ett 

lokalt busskort är lagd till riksnormen. Denna post kallas ”arbetsresor” och 

ingår automatiskt utan någon särskild ansökan om utgiften. Den är inte heller 

behovsprövad. För en ensamstående person är således normen 425 kr högre 

och för ett par 850 kr högre varje månad i Ronneby kommun jämfört med 

andra kommuner. Ronnebynormen för en ensamstående person uppgår i år 

till 4 305 kr/mån och för ett par till 7 210 kr/mån.  

 

Konsekvenser av Ronnebynormen 

Följden av en högre norm blir naturligtvis att det är svårare för den enskilde 

att bli självförsörjande. För en familj krävs 850 kr högre inkomst varje 

månad för att familjen skall klara sin egen försörjning. I Ronneby kommun 

finns personer, bland annat hemmaboende ungdomar och personer med 

sjukersättning, som söker försörjningsstöd under långa perioder och där 

underskottet är några hundra kronor varje månad. Denna grupp hade inte 

varit långtidsberoende av försörjningsstöd om beräkning enligt riksnormen 

gjorts.  

 

Att kostnaden för resor ingår automatiskt blir ofta problematiskt när behovet 

av busskort faktiskt uppstår. För de flesta som uppbär försörjningsstöd är det 

inte helt klart hur normen ser ut och vad de olika beloppen avser. Man vänjer 

sig helt enkelt vid den inkomst man får varje månad. När det är dags för en 

praktik eller annan sysselsättning medför detta en extra utgift i form av 

busskortet som behövs för att ta sig till och från arbetsplatsen. Det motiverar 

inte en person som varit långvarigt arbetslös att komma ut i sysselsättning 

om det dessutom innebär en merkostnad för denne. Härmed är det svårt för 

handläggare på försörjningsenheten att jobba motiverande med klienten, 

vilket i värsta fall försenar den enskildes inträde på arbetsmarknaden och på 

sikt en egen försörjning. Inte minst när det gäller ungdomar. Sett ur ett 

motiverande och pedagogiskt perspektiv är det en fördel om bistånd till 

busskort utbetalas när kostnaden faktiskt uppstår. Detta har även påtalats av 

våra samverkanspartners, exempelvis FINSAM, som sett problemet när en 

person med försörjningsstöd ska påbörja en aktivitet eller sysselsättning. 

 

Att tillägget i Ronnebynormen kallas för ”arbetsresor” innebär att vi inte kan 

hänvisa till denna post när en person ansöker om exempelvis umgängesresa 

eller rekreationsresa, utifrån Förvaltningsrättens domar. Detta innebär att 

Ronneby kommun har förhållandevis höga kostnader avseende resor.  
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För Ronneby kommun innebär det extra tillägget i normen en kostnad om ca 

2 040 000 kr per år, beräknat på ett genomsnitt om 300 hushåll. Beräkningen 

har gjorts utifrån en uppskattning att 100 hushåll består av par, i realiteten 

kan den faktiska kostnaden vara högre.  

 

Den 1 juli 2013 infördes en särskild beräkningsregel i Socialtjänstlagen som 

innebär att för personer som får jobb och som uppburit försörjningsstöd i 

minst sex månader skall hänsyn tas till 75 % av arbetsinkomsten. Den 

enskilde får således behålla 25 % av sina arbetsinkomster utöver normen för 

försörjningsstödet. I Ronneby kommun innebär detta att det krävs tämligen 

höga inkomster för att en familj skall bli självförsörjande då utgifter för resor 

ingår i normen.  

 

Sammanfattning av konsekvenserna av Ronnebynormen: 

- Personer hålls kvar längre i ett bidragsberoende 

- Försvårar motivationsarbetet mot sysselsättning/praktik och på sikt 

ett arbete och självförsörjning 

- Höga kostnader av försörjningsstöd avseende resor i Ronneby 

kommun 

 

Konsekvenser om förslaget går igenom: 

- En ökad arbetsbelastning för personalen i en omställningsperiod när 

normen sänks då det förmodas bli en ökad mängd telefonsamtal och 

besök kring detta 

- En ökad arbetsbelastning då kvitton på resekostnader skall hanteras 

särskilt och läggas in i beräkning 

 

Om socialnämnden beslutar att Ronnebynormen skall finnas kvar i 

nuvarande form där posten arbetsresor ingår per automatik, föreslås att 

benämningen på posten ändras från ”arbetsresor” till ”resekostnader” 

eftersom hänvisning då kan göras till denna post när en klient ansöker om 

annan typ av resa, exempelvis umgängesresa.  

 

Förslag  

Förslaget är att ta bort Ronnebynormen och istället använda riksnormen vid 

beräkning av försörjningsstödet. För de personer som faktiskt köper busskort 

varje månad skall kostnaden beviljas vid uppvisande av kvitto. Någon 

behovsprövning skall inte göras.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

- Att riksnormen skall användas vid beräkning av försörjningsstödet.  
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- Att kostnad för resor upp till 425 kr/mån skall beviljas mot 

uppvisande av kvitto utan prövning av behovet.       

 
Deltar i debatten 

Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V), Malin Månsson (S), 

Birgitta Lagerlund (M), Ylva Olsson (SD) samt ersättare Annette Rydell (S). 

Ylva Olsson (SD) lämnar sammanträdet en kort stund. 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M) och 

Liz Stridh (SD) bifall till förslaget. 

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Omid Hassib (V) avslag på 

förslaget med följande tillägg: att en total översyn av normen för 

försörjningsstöd ska ske.     

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller förslaget. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande om bifall till förslaget.   

Nej-röst för Malin Månssons (S) yrkande om avslag på förslaget.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas sex (6) ja-röster och sex 

(6) nej röster. Ordförande Åsa Evaldsson (M) har utslagsröst så slut- 

resultatet är bifall till förslaget.   

Namn: Ja Nej  

Åsa Evaldsson (M) X   
Malin Månsson (S)  X  
Birgitta Lagerlund (M) X   
Kerstin Haraldsson (C) X   
Ann Arleklo (S)  X  
Thomas Svensson (S)  X  
Omid Hassib (V)  X  
Liz Stridh (SD) X   
Monica Fredriksson (C) tj ers. X   
Anna-Mi Tamsel (KD) tj ers. X   
Martin Moberg (S) tj ers.  X  
Anna Bennhagen (S) tj ers.  X  

Summa: 6 6  
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att riksnormen skall användas vid beräkning av 

försörjningsstödet.  

 

Att kostnad för resor upp till 425 kr/mån skall beviljas mot uppvisande av 

kvitto utan prövning av behovet.  

 

Reservation 

Den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet.    

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Annika Ohlin 
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§ 152 Dnr 2015-000137 022 

Myndighetskontoret - Behov av utökad personalresurs 
för handläggning av ekonomiskt bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh och enhetschef Annika Ohlin föredrar ärendet 

och lämnar följande förslag.  

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 

600 till en socialsekreterartjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända. Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget 

av nya ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av 

de ärende som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende 

nyanlända 

 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har 

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.      

Bedömning 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har 

lett till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. 

För att få en rimlig arbetssituation och kunna hantera ärenden på ett effektivt 

och rättssäkert sätt behöver Vuxenenhetens Försörjningsgrupp förstärka 

bemanningen.  

 

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personal-förstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.  

Socialförvaltningen handlägger ärenden avseende försörjnings-stöd till 

nyanlända flyktingar. Personer betraktas som nyanlända det år de fick 

permanent uppehållstillstånd och ytterligare tre år. Kostnaden för eventuellt 

försörjningsstöd under den perioden bekostas i Ronneby av 

Kommunledningsförvaltningen via balanskonto 600.  

 

Bakgrund  
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 
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600 till en socialsekreterare tjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända.  
 

Nyanlända ska i huvudsak ska få sin försörjning via deltagande i sk 

etableringsinsatser från AF. Deltagare i etableringsinsatser får sk 

etableringsersättning som ska täcka försörjningsbehovet. 

 

Nuläge 
Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av nya 

ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de 

ärende som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende 

nyanlända. Under perioden jan tom aug 2015 öppnades 558 ärenden varav 

241 ärenden avseende nyanlända. Under samma period 2014 öppnades totalt 

382 ärenden varav 86 ärenden avsåg nyanlända. I stort sett hela ökningen 

mellan 2014 och 2015 består av nyanlända. 
 

De flesta ärenden är nyanlända som ligger i det sk ”Glappet”. ”Glappet” 

innebär att ett hushåll beviljats uppehållstillstånd men att deras etablerings-

ersättning samt övriga socialförsäkringsbidrag inte kommit igång och att de 

under denna period behöver sin försörjning tillgodosedd på annat sätt genom 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Tanken är att dessa ärenden inom 

några månader ska vara självförsörjande genom egna inkomster men då 

många av familjerna är stora samt att utbetalningarna av etablerings-

ersättning/socialförsäkringsbidrag dröjer klarar de sig inte utan 

kompletterande bidrag från Socialtjänsten. Antalet pågående ärenden 

avseende nyanlända har ökat kraftigt. Under perioden jan tom aug 2015 

fanns det totalt 1137 ärenden varav 384 avsåg nyanlända. Under samma 

period 2014 fanns det 923 ärenden varav 125 avsåg nyanlända. Hela 

ökningen beror på ett ökat antal nyanlända. 
 

Flertalet ärenden avseende nyanlända handläggs i Mottagningen som består 

av 4 tjänster. Handläggarna i mottagningsgruppen har under lång tid haft en 

orimligt hög arbetsbelastning vilket påverkat kvalitén på det arbete som de 

utför. Tanken är att mottagningen ska göra en grundutredning samt träffa alla 

nya ärenden inför varje ny ansökan för att snabbt kunna lotsa dem vidare 

mot självförsörjning/annan ersättning. I dagsläget hinner de inte träffa mer 

än ett mindre del av de nya ärende för information kring ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Övriga klienter lämnar in sin ansökan och får den 

handlagd och bedömd utan besök. I praktiken innebär detta att handläggarna 

inte kommer igång med en planering för sina klienter vilket skulle kunna 

leda till att de stannar längre i ett bidragsberoende än nödvändigt.  
 

Kostnad 

Kostnaden för en socialsekreterartjänst beräknas till 550 tkr     
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att från medel 

för flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst.   

     

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att från medel 

för flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstödshandläggartjänst.   

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr 2015-000129 700 

Begäran om remissyttrande - Motion från Ylva Olsson 
(SD) om att utreda möjligheten till ett gemensamt 
julbord för alla nämnder inom kommunen 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltning har till socialnämnden översänt en begäran om 

remissyttrande över en motion från Ylva Olsson (SD) om att utreda 

möjligheten till ett gemensamt julbord för alla nämnder inom kommunen.  

 

Verksamhetschef Eira Bring har lämnat följande beslutsförslag:  

Ylva Olsson (SD) skriver i sin motion att det är skulle vara av värde att 

samtliga ledamöter i de olika nämnderna i Ronneby kommun ges möjlighet 

att träffas i samband med julfirande och avnjuta ett julbord tillsammans, 

De politiska företrädarna får då möjlighet att lära känna varandra och få ett 

ansikte på alla aktiva i de olika nämnderna. 

Det skulle dessutom ge en kostnads- och tidsbesparing eftersom det i många 

fall är politiker som har förtroendeuppdrag i många nämnder.  

Bedömning 

Socialnämnden har genom åren haft som tradition att bjuda ledamöter och 

ersättare till någon form av julfirande som bestått av traditionellt julbord på 

någon av stadens restauranger på kvällstid eller i samband med en lunch. 

Vissa år har en jullandgång serverats i Stadshusets cafeteria. Ordinarie 

ledamöter, ersättare samt ett antal tjänstemän har deltagit. 

Vid avslut av mandatperiod har julfirandet varit en klass bättre än under 

mandatperioden. 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Av de ordinarie är 

det endast tre som har uppdrag i endast socialnämnden. Övriga 10 ledamöter 

har två eller flera uppdrag i nämnder, styrelser bolag eller i kommunens 

olika råd. Det kan antas att de flesta ledamöter deltar i flera julfiranden med 

någon form av förtäring. 

Kostnaden för ett julbord uppskattas till ca 300-500 kronor per person. I 

socialnämndens fall skulle kostnaden för alla ledamöter uppgå till 7 800 - 

13 000 kronor. Kostnaden torde dock bli lägre om ett gemensamt julfirande 

införs vid ett och samma tillfälle.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att anta ovanstående yttrande och ställa sig positiv 

till motionens förslag om gemensamt julfirande samt att eventuell inbjudan 

också riktas till Kommunala Rådet för Funktionshinder.  

 
Deltar i debatten 

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

(V), Liz Stridh (SD), tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S) samt 

ersättarna Annette Rydell (S) och Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Liz Stridh (SD) yrkar bifall till förslaget.       

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 kommunstyrelsen för beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 154 Dnr 2015-000119 001 

Begäran om remissyttrande – Kommunikationschef – 
kommungemensam marknadsföring/information 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltning har till socialnämnden översänt en begäran om 

remissyttrande över Kommunikationschef – kommungemensam 

marknadsföring/information. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-18 i uppdrag till 

kommundirektören att ta fram en strategi och organisation för 

kommungemensam marknadsföring/information. I uppdraget beskrivs att 

kommunen har en spretande och mångfacetterad produktion av olika typer 

av material och information och att känslan av bättre samordning skulle ge 

större effekt i budskap och spridning utan att för den skull öka kostnaderna 

och att det därför finns behov av att se över verksamheten.  

Utredarens bedömning visar att det finns ett behov av att tydliggöra 

informationsavdelningens roll och uppdrag.  Förslag från utredaren är att en 

fristående kommunikationsenhet organisatoriskt placerad under 

Kommunledningsförvaltningen skulle bidra till att tydliggöra rollen och lyfta 

betydelsen av kommunikation i organisationen. Att inrätta en tjänst som 

Kommunikationschef.  Förslaget är att tjänsten skall finansieras gemensamt 

från respektive förvaltning. För socialnämndens del innebär förslaget 115 tkr 

årligen.     

Bedömning 

Socialnämnden ställer sig positiv till att en kommunikationsenhet 

organisatoriskt läggs under kommunledningsförvaltningen. Tydliggörande 

av ansvar och uppdrag för enheten är nödvändig för att förvaltningarna skall 

veta vad som kan förväntas.                                                                           

Socialnämnden ställer sig däremot avvisande till förslaget om 

delfinansiering. Socialnämnden har redan idag en ansträngd budget. 

Utrymmet för finansiering är därmed obefintligt. Socialnämnden har inga 

specifika medel budgeterade till information/marknadsföring. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut.      

 
Deltar i debatten 

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

Olsson (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till förslaget.      

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 kommunstyrelsen för beslut 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 155 Dnr 2015-000140 214 

Begäran om yttrande - Samrådsredogörelse Detaljplan 
för Ronneby 25:11 m fl Kilen Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har till Socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande över detaljplanen för Kilen 25:11 m.fl. (Kilen), Ronneby 

Kommun.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att ej ha något att erinra mot förslaget.      

 

Deltar i debatten 

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

Olsson (SD) samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 156 Dnr 2015-000005 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 Socialförvaltningens vuxenenhet kommer att dela ut en enkät till alla 

vuxna och barn över 13 år som kommer på personligt besök till 

förvaltningen.  Enkäten lämnas till personer som söker 

försörjningsstöd samt hjälp med beroendeproblematik. Det gäller 

bemötandefrågor och enkäten kommer att finnas på olika språk. Det 

är genom kryssfrågor man besvarar den och vill man inte besvara den 

på plats kan man göra det hemma, det kommer att delas ut 

svarskuvert.  

 Förvaltningen har anmält sig, som pilotkommun, att delta i en 

brukarenkät inom Funktionsstödsområdet. Det är ett bra sätt att 

jämföra sig gentemot andra kommuner i Sverige.  

 Cura individutveckling – Lex Sarah rapport från Cura Boda i 

Olofström. Det kommer inte att anmälas till Inspektionen för vård 

och omsorg.  

 Inspektionen för vård och omsorg – Beslut från tillsyn av 

socialtjänstens handläggning av förhandsbedömningar i Ronneby. 

IVO avslutar ärendet utan kritik.  

 Redovisning av fråga om ett delegationsbeslut från förra 

sammanträdet.   

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V) samt Ylva 

Olsson (SD). 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 157 Dnr 2015-000131 006 

Sammanträdesdagar för Socialnämnden och dess 
Arbetsutskott 2016 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och dess arbetsutskott 

presenteras för ledamöterna  

Arbetsutskott följande dagar kl 13 30: 

13 januari, 9 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 16 augusti,  

13 september, 11 oktober, 15 november, 6 december. 

Socialnämnd följande dagar kl 13 00: 

26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 24 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 

september, 25 oktober, 30 november, 13 december.   

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att genomföra 2016 års sammanträden enligt 

presenterat förslag. 

________________ 

Exp. 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 158 Dnr 2015-000011 700 

Information & rapporter 

 

Sammanfattning  

Bengt Wessman, handläggarsamordnade på Överförmyndarnämnden, lämnar 

en kort presentation av sig själv. Vidare om överförmyndarens uppgifter, 

lagstiftningen, förutsättningar för godmanskap, gode män och förvaltare.  

De kommer att ha ett nytt utbildningstillfälle - god man/ förvaltare onsdagen 

den 21 okt, kl 18.00-21.00, Stadshuset. Om man är intresserad kan man 

anmäla sig på overformyndare@ronneby.se.  

Ordförande Åsa Evaldsson framför sitt och övriga ledamöters tack för en 

intressant och givande information.  

Malin Månsson (S) redovisar att Cura individutveckling öppnat ett nytt 

boende Cura Lister i Olofström. Att FINSAM:s senaste sammanträde blev 

inställt. 

Åsa Evaldsson (M) påminner ledamöterna om kontaktpolitikerbesök. 

Enhetscheferna och personalen ser gärna att man utnyttjar denna möjlighet 

att få information och se hur det fungerar i verksamheterna.  

 
Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Thomas Svensson (S), Liz Stridh (SD), Omid Hassib (S), Ylva 

Olsson (SD), tjänstgörande ersättare Anna-Mi Tamsel (KD), ersättarna 

Annette Rydell (S), Sylvia Edvinsson (MP) Linda Johansson (SD) samt 

Magnus Stridh (SD) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera information och rapporter till dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 159 Dnr 2015-000035 700 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Åsa Evaldsson (M) lämnar en redovisning av inkomna kurser & konferenser:     

- NEURO förbundet i Blekinge inbjuder till konferens om Neurovård, 

sjukförsäkring och arbetslivsinriktad rehabilitering. Tisdagen den 6 

oktober 2015 kl 14 30 – 18 45 på Ronneby Brunn. 

- IOGT/NTO och Blekinge Nykterhetsförbund inbjuder till ett 

”kvällssamtal” om alkoholpolitiken och den verksamhet de bedriver. 

Måndagen den 5 oktober 2015 kl 18 30 – 19 30 i föreningslokalen 

Vesperklockan, Ronneby. 

- Blekinge läns nykterhetsförbund, en samorganisation för 

nykterhetsrörelsen i Bleking, inbjuder till konferens om ”Barns 

fullständiga rättigheter! Hur är det att växa upp i en 

missbrukarfamilj?” Torsdagen den 19 november 2015  

kl 11 30 – 17 00. 

Deltagande anmäls till Ann Hermansson. Ersättning utgår ej vid deltagande. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera kurser och konferenser till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 160 Dnr 2015-000024 709 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL.      

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 161 Dnr 2015-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.    

Skatteverket - Information till dig som vill nå personer med skyddade 

personuppgifter. 

Länsstyrelsen i Blekinge län – en kväll om föreningens betydelse för 

integration. 

Länsstyrelsen i Blekinge län m fl län – Save the Date – en konferens om 

jämställdhetspolitik, forskning och praktik. 

Högsta domstolen, Sveriges Domstolar – Rutiner för ökad användning av e-

post vid hösta domstolen. 

Information om Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2015-08-12, 2015-09-03 och 2015-09-08. 

 

Protokollsutdrag: 

KS § 227/2015 – Behov av extra resurser pga ökat tryck på 

socialförvaltningens reception samt medborgarservice. 

   

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 162 Dnr 2015-000012 700 

Övriga ärende/frågor 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) tar upp en fråga som gäller caféterian/kioskverksamhet på 

Vidablick. Detta skulle kunna vara ett arbete för dagligverksamhet.    

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich kommer att framföra detta till 

enhetschefer inom daglig verksamhet och sysselsättningen.  

Malin Månsson (S) framför behovet av en översyn av försörjningsstöds-

normer och riktlinjer kontra Riksnormer, där även data/internetavgifter ingår.  

Fritidspengen kommer att tas bort fr o m 2016. Hur många har sökt detta 

bidrag och hur mycket medel finns det kvar? 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att fritidspengen ej har fått det 

genomslag som önskats, det är få bidrag som gått ut till de som haft behov.  

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande redovisning: 

 Regering har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram utbildning för 

nya uppdragsutbildningar gällande socialsekreterare. Kontakt har 

tagits med Ronneby kunskapskälla som kommer att bevaka ärendet. 

Kurserna kommer att vara webbaserade och då kan 

landsortskommunerna delta och anordna dessa.  

 Ronnebymailen ska användas av ledamöter och ersättare när det 

gäller utskick och meddelanden som berör nämnden. 

 Fr o m dagens möte kommer Socialnämndens arbetsutskotts 

protokoll delges i delgivningspärmen och inte skickas ut till ordinarie 

ledamöter.  

 SiS har i utskickad skrivelse informerat om att de inrättar ny platser 

på sina boenden för att klara efterfrågan. Det kommer att bli 30 nya 

platser inom barnavården och 50 platser inom missbruksvården.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), 

Ylva Olsson (SD), Ann Arleklo (S) samt ersättare Magnus Strid (SD). 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att senast på sammanträdet i november ta upp 

ärendet om en översyn av normen för försörjningsstöd, där även data/internet 

kostnader ska ingå. 

Notera övrig information till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Annika Ohlin 

 


