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§ 179 Dnr 2015-000001 700 

Val av justerare 

Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 180 Dnr 2015-000047 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson och 

ekonom Anna Lindén. 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott om 1 504 tkr.   

Intäkter SFB 2 000 tkr är lägre, ett ärende senarelagd verkställighet, alla 

timmar verkställs inte samt två avslutade ärenden.  

Övriga intäkter, överskott om 26 000 tkr avser ensamkommande barn, 

kostnaderna motsvarar intäkterna.  

Familjehemskostnaderna exkl EKB visar ett överskott om 1 900 tkr. 

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott om 300 tkr. Köp av verksamhet visar 

ett underskott om 742 tkr beroende på ökat antal placeringar/dygn. 

Institutionsvård barn exkl EKB visar ett beräknat underskott om 1 065 tkr 

(bokslut 2014 var 28 967 tkr, prognos 2015 var 27 250 tkr). 

Övriga kostnader visar på ett underskott om 673 tkr, vilket avser kostnader 

för tolkar, kostnader i samband med rekrytering mm. 

 

Osäkerhet råder i prognosen som avser intäkt från migrationsverket om 

1 339 tkr, ärendet är överklagat. 

Planerade åtgärder: Rekrytera tillsvidare anställd personal. Fortsätta arbetet 

med schemaläggning och resursfördelning för att hålla ner kostnaderna.    

Deltar i debatten 

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

(S), Birgitta Lagerlund (M), Malin Månsson (S) samt Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar att socialnämnden ställer sig bakom föreslagna 

åtgärder i budgetdokumentet.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll samt 

att ställa sig bakom föreslagna åtgärder i budgetdokumentet. 

________________ 
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§ 181 Dnr 2014-000134 759 

Uppföljning av Intern kontroll 2015 för 
Socialförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson.  

Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de med 

rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

* Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

* Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

* Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet för uppföljningen till 

kommunstyrelsen. Väsentliga brister ska omedelbart rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

En uppföljningsrapport av utförda kontrollmoment redovisas för 

ledamöterna.  

I följande kontrollmoment fanns inga avvikelser, Lex Sarah, beslut från IVO. 

När det gäller Läkemedelshantering och delegering av Läkemedel fanns det 

inga avvikelser, utan där var allt var mycket positivt.  

Det fanns väsentliga avvikelser när det gäller förhandsbedömning och 

utredningstid, barnavårdsutredningar, Skyddsbedömningar och privata 

medel. När det gäller privata medel krävs samverkan mellan nämnderna. 

Deltar i debatten 

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

(S), Omid Hassib (V), samt Ylva Olsson (SD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera uppföljningen av den 

interna kontrollplanen till dagens protokoll och översända densamma till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Överförmyndarnämnden 
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§ 182 Dnr 2015-000145 706 

Begäran om remissyttrande - Fråga angående 
prissättning för lunch mm avseende deltagare i daglig 
sysselsättning 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en begäran 

om remissyttrande gällande en höjning av ersättningen för arbete inom 

daglig verksamhet.  

 

Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som 

stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer som 

i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande begåvnings-

handikapp, eller personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar har 

rätt till habiliteringsersättning. 

 

Daglig verksamhet och sysselsättningen kan vara gruppverksamhet i 

särskilda lokaler eller utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. 

Syftet med stödinsatserna är att främja delaktigheten i samhället och bidra 

till den personliga utvecklingen. 

 

Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för 

en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och 

aktivitetsersättning. Ronneby kommun betalar 7 kr/tim, vilket kan jämföras 

med medelsumman i landets kommuner som är ca 6 kr/tim. Ersättningsnivån 

är oförändrad sedan 2007. Det kan vara lämpligt att utgå från prisbas-

beloppet (år 2015/44 500 kr) och därmed automatiskt årligen få en 

avstämning. Det finns kommuner som hanterar ersättningen på detta sätt. 

 

Angående lunchpriset så får det utredas vidare av kostenheten om det ska 

finnas en prissättning för enbart huvudrätt och en prissättning för huvudrätt 

inkl dessert. För flera av deltagarna skulle det vara positivt att kunna välja 

mellan de två alternativen.      

Bedömning 

Beräkningsunderlag: prisbasbeloppet x 0,1 % = 44:50 kr (dagsersättning) 
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Exempel: arbetar 6 tim/dag = 7:50 kr/tim 

Ersättningen utgår med timersättning då arbetstiden varierar för deltagarna. 

En höjning av ersättningen till 7:50 kr/tim innebär en kostnadsökning på 

totalt 47 000 kr/året.      

Förslag till beslut 

att föreslå Socialnämnden att som beräkningsmodell utgå från 

prisbasbeloppet (2015 = 44.500kr). Detta medför en automatisk årlig 

avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr.      

Deltar i debatten 

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

(S), Martin Moberg (S), Kerstin Haraldsson (C), samt Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: under 

förutsättning att kostnadsökningen ryms inom befintlig budgetram samt att 

en årlig diskussion/avstämning genomförs innan årlig uppräkning av 

ersättningsnivån i förhållande till gällande prisbasbelopp, i socialnämnden.  

 

Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till förslaget.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunfullmäktige för beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2015-000169 734 

Kallinge Torg - Hyresavtal 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet.   

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda om det är 

möjligt att utöka antalet lägenheter från nuvarande fyra till sex lägenheter på 

den befintliga gruppbostaden Kallinge torg. Eftersom närliggande lokaler är 

tomma (före detta folktandvården) sedan en tid tillbaka så är detta möjligt. 

RonnebyHus som är fastighetsägare har tagit fram ett förslag till byggnation 

av lägenheter i den tomma lokalen. 

 

Bakgrund 
Gruppbostaden är belägen centralt vid torget i Kallinge och är med sitt läge 

ett attraktivt boende. På grund av brist på boendeplatser är behovet stort att 

skapa fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning som blivit 

beviljade insatsen bostad med särskild service. För närvarande finns ett antal 

beslut som inte är verkställda. 
 

Ombyggnaden kommer också att innebära att tillgängligheten i den 

befintliga gruppbostaden ökar då gemensamhetsutrymmet blir större. 

Nuvarande utrymmen är trånga och det är svårt att komma fram med 

rullstol/rullator i de gemensamma utrymmena. Men även den fysiska 

arbetsmiljön för personalen blir bättre då det blir lättare att ge personalstöd 

vid förflyttningar m.m.  

 

Brandsäkerheten kommer också att blir högre då ett sprinklersystem kommer 

att installeras i hela gruppbostaden. Utemiljön kommer också att fräschas 

upp och en uteplats kommer att anläggas i anslutning till gruppbostaden.   

Bedömning 

RonnebyHus som fastighetsägare har inkommit med två alternativ till avtal 

på 10 år alternativt 20 år. Om avtalet tecknas på 10 år blir kostnaden 116 550 

kr dyrare per år.       

Förslag till beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige att teckna nytt hyresavtal med RonnebyHus 

på 10 år. 

att Socialnämnden beslutar om att utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg 
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med två lägenheter till totalt sex lägenheter.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) samt ledamot Ylva Särnmark (L).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar nytt 

hyresavtal med RonnebyHus på 10 år. 

Utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg med två lägenheter till totalt sex 

lägenheter. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2015-000137 022 

Återremiss - Myndighetskontoret - Behov av utökad 
personalresurs för handläggning av ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Socialnämnden beslutade i september att föreslå kommunstyrelsen att från 

medel för flyktingmottagningen bekosta en försörjningsstöds-handläggar-

tjänst.  

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade under § 332/2015 att återremittera 

ärendet till socialnämnden med följande motivering: att redovisa effekten av 

införandet av systemet SSBTEK (Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd).    

SSBTEK Online är en tjänst för digital hämtning av uppgifter vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd. 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 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-handläggar-

tjänst. 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 personal-

förstärkningen 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. 

 

SSBTEK  

SSBTEK Online är en tjänst för digital hämtning av uppgifter vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd. SSBTEK är en förkortning för 

Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. Tjänsten tillhandhålls via 
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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. 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. 

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.  
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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 bekosta en 

försörjningsstödshandläggartjänst.       

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av ordförande Åsa 

Evaldsson (M) att ärendet återremitteras till socialförvaltningen för vidare 

utredning och återkomma till sammanträdet i december med utförligare 

ekonomi och tidsbesparing i ärendet.     

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för 

vidare utredning och att återkomma till sammanträdet i december med 

utförligare ekonomisk information och tidsbesparing i ärendet.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen, Göran Fridh 
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§ 185 Dnr 2015-000070 750 

Barn- och familjeenheten - Verksamhetsuppföljning  

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande redovisning av 

verksamhetsuppföljning för januari – oktober. Det kommer att 

presenteras en ny layout från och med nästa år för uppföljningen där 

EKB barnen kommer att särredovisas.      

Mått jan feb mars april maj juni juli aug sept okt 

Antal inkomna 
anmälningar/ansökningar 72 70 103 93 61 77 58 54 106 

 
105 

Varav EKB 3 1 3 6 7 12 13 15 32 37 

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

Varav EKB 8 3 1 4 5 11 13 14 32 24 

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

Varav EKB 19 24 17 18 15 21 33 46 78 100 

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

Antal pågående placeringar                    

Familjehem 41 40 40 40 39 39 43  47  52 52 

Nätverkshem/släkting hem 27 29 30 33 34 33 34  36  51 62 

HVB 35 39 42 39 35 42 40  47  46 52 

SiS 3 3 3 4 4 4 4  4 4 4 

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

Antal avslutade placeringar 2 7 3 4 8 3 5 4 2 2 1 
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 redovisning till protokollet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Kevin Lill (S) samt Omid 

Hassib (V). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 
2015-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2015-000154 751 

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO - Meddelande 
och begäran om yttrande ang klagomål från enskild 
person.  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Inspektionen för Vård och Omsorg har till socialnämnden översänt en 

begäran om yttrande över klagomål från enskild person.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att godkänna ovanstående yttrande samt besluta att 

översända yttrandet till Inspektionen för Vård och Omsorg.       

Deltar i debatten 

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

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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§ 187 Dnr 2015-000023 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

Socialsekreterare Ann-Helén Olausson redogör för fem delegationsbeslut.      

Deltar i debatten 

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

Olsson (SD) samt Omid Hassib (V).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är genomförda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 188 Dnr 2015-000165 759 

Sociala samfonden - fördelning av medel 2015 

 

Sammanfattning  

Socialsekreteraren Helen Åman och Nina Stenmark redovisar årets utdelning 

av fondmedel ur Ronneby kommuns Sociala samfond 2015.  

Totalt har 26 ansökningar inkommit. 11 ansökningar beviljas och 15 avslås. 

Av beviljade ansökningar har tre hushåll barn, sammanlagt sju barn. Av 

avslagna ansökningar har sju hushåll barn.  

 

Av de ansökningar som avslagits fick tre fondmedel år 2014, dessa avslås 

enligt tidigare riktlinjer. Tre ansökningar var ofullständigt ifyllda. Två 

ansökningar inkom för sent (dessa avslogs även av andra anledningar). Sju 

ansökningar var från hushåll med inkomster över socialbidragsnivå. 

 

De som beviljades har försörjningsstöd eller inkomster i storlek med 

försörjningsstöd. De hushåll utan barn som beviljats erhåller förslagsvis 

1 500 kr/hushåll. Förslagsvis ska varje barn erhålla 1 660 kr. De som 

beviljats har sökt till bl a julklappar, födelsedagspresenter, körkort, 

fritidsaktiviteter, resa till familj och släkt samt mat och kläder. 

 

Det var i år ovanligt få hushåll med barn som ansökte. Totalt har tio av 26 

hushåll barn. Bedömning har därför gjorts att det ej är skäligt att endast 

bevilja fondmedel till barnen, det bedöms finnas utrymme att även bevilja 

hushåll utan barn. Av hushållen utan barn finns sjuka, äldre och 

låginkomsttagare i andra samhällsgrupper.       

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Omid Hassib (V), Martin Moberg (S), Ylva Olsson (SD) 

samt ersättare Sylvia Edvinsson (MP).   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna fördelningen av medel samt notera 

redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp. 
Helen Åman, Nina Stenmark 
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§ 189 Dnr 2015-000167 709 

SSBTEK - Erbjudande om fortsatt användning och 
utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

SSBTEK Online är en tjänst för digital hämtning av uppgifter vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd. 

SSBTEK är en förkortning för Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. 

Tjänsten tillhandahålls 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. Tjänsten är 

tillgänglig dygnet runt, vilket innebär att man kan få uppgifter även om de 

olika myndigheterna/organisationerna har stängt. I beräkningen kan 

användaren hämta de förmåner/ersättningar, som ska ingå för sökande och 

medsökande. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig nu till de kommuner 

som är anslutna till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd 

SSBTEK för att erbjuda fortsatt användning av tjänsten och be om 

bekräftelse från kommunen kring uppdrag och finansiering.  

 

I samband med att kommuner anslutit sig till tjänsten har det informerats om 

att SKL ska återkomma med erbjudande och framtida finansieringsmodell. 

SKL:s styrelse fattade den 24 april 2015 beslut om att erbjuda kommunerna 

fortsatt användning av tjänsten enligt principen om en 

kommuninvånarbaserad taxa. Kommuner som använder tjänsten ska årligen 

ersätta SKL för utveckling, drift och förvaltning av tjänsten. SKL fakturerar 

kommunerna en gång per år. SKL ersätter Försäkringskassan för driften. En 
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del av ersättningen, ca 20-25 procent beroende på anslutningsgraden, 

kommer årligen att avsättas för utveckling av tjänsten. För år 2015 

respektive 2016 är taxan en (1) krona per kommuninvånare och år. 151112 

är 28 647 personer folkbokförda i Ronneby kommun enligt Tekis-KID, 

vilket innebär att vår kostnad för detta blir strax under 29 000 kr per år för 

2015 och 2016. Eventuell justering därefter kommuniceras i god tid.  

 
Kostnader för tjänsten till Tieto som är leverantör av verksamhetssystemet 

har hitintills varit engångskostnad om 38 000 kr i licensavgift. Kostnader för 

löpande underhåll är 1 275 kr/månad.        

Bedömning 

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. 

Tjänsten är mycket uppskattad av handläggarna, och har visat på stora 

nyttor. Idag är ca 180 kommuner anslutna.  

SKL har åtagit sig ansvaret för fortsatt utveckling av tjänsten och 

sammanhållning av förvaltning och finansiering. Försäkringskassan har 

åtagit sig drift av tjänsten.  

 

För att SKL ska kunna ta rollen som ansvarig för fortsatt utveckling och 

förvaltning av tjänsten behöver de en bekräftelse från respektive kommun 

kring uppdrag och finansiering. 
      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

 att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella 

tjänsten för ekonomiskt bistånd  

 att anta erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den 

invånarbaserade finansieringsmodellen  

att finansiering sker via konto, Ansvar 723000 v-het 570 aktivitet 

8700      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) Thomas 

Svensson (S), Kevin Lill (S), Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), 

Kerstin Haraldsson (C), Ylva Olsson (SD), Omid Hassib (V) samt Monica 

Fredriksson (C). 
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Beslut 

Socialnämnden besluta att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och 

förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.  

Anta erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den 

invånarbaserade finansieringsmodellen.  

 

Finansiering sker via konto, ansvar 723000 v-het 570 aktivitet 8700. 

________________ 

Exp. 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Socialförvaltningen 
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§ 190 Dnr 2015-000131 006 

Sammanträdesdagar för Socialnämnden och dess 
Arbetsutskott 2016 

 

Sammanfattning  

På grund av sammanträde med Kommunstyrelsen/budgetberedningen bör 

följande sammanträdesdagar ändras enligt nedanstående förslag. 

Socialnämndens arbetsutskott flyttas från den 15 mars till den 16 mars, den 

13 september till den 14 september och den 11 oktober till den 12 oktober  

kl 13 30 i Listerbysalen, Stadshuset. 

Socialnämnden flyttas från den 27 september till den 28 september och den 

25 oktober till den 26 oktober kl 13 00 i Listerbysalen, Stadshuset.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att göra en ändring av sammanträdesdagarna 

enligt ovan.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra en ändring av sammanträdesdagarna enligt 

ovan. 

________________ 

Exp. 
Ledamöter och ersättare i socialnämnden/arbetsutskottet 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 191 Dnr 2015-000005 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:  

 Kommunstyrelsen fick den 24 november en lägesinformation om 

EKB (ensamkommande barn).  Det kommer många barn och i 

dagsläget ser man ingen minskning. Det är problematiskt att hitta 

boendeplatser. Olofströms-, Sölvesborgs-, Karlshamns- och Ronneby 

kommuner samarbetar med Cura Individutveckling för att hitta och 

öppna flera boenden samt personal till dessa.  

 Bemanningen inom Socialförvaltningen som arbetar med EKB. Fem 

socialsekreterare, del av familjehemssekreterartjänst, en 

ekonomiassistent samt 0,5 behandlings assistenttjänst. En 

familjehemssekreterartjänst fr o m 1 dec 2015, två konsulter fr om 1 

dec 2015 t o m 28 febr 2016. Tillgång till tolkar genom 

samhällskommunikatörerna. Teamledare för EKB ska utses. 

Rekrytering av socialsekreterare pågår. 

 Verksamheten har gjort en Lex Sarah utredning som är anmäld till 

Inspektionen för Vård och Omsorg. 

 Lex Sarah från Daglig verksamhet Oden och SSO på 

Lindblomsvägen, dessa handlar om samma problem och kopplade till 

personalens arbetsmiljö och till verksamheten och bedöms inte 

omfattas om lagstiftningen om Lex Sarah. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – beslut gällande tillsyn av HVB 

barn och unga vid Cura Park ungdoms boende. Ärendet är avslutat. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – Tillsyn initierad efter klagomål 

avseende tillståndsplikt för verksamhet för barn och unga i Osby. 

Ärendet är avslutat. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – Klagomål på 

socialtjänstverksamhet avseende barn- och familjeärende i Ronneby. 

Ärendet är avslutat med påpekande om brister. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg – Klagomål på 

socialtjänstverksamhet avseende barn- och familjeärende i Ronneby. 

Ärendet är avslutat utan anmärkning. 
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 Cura Individutveckling – Avgifter 2016. 

 Medabetarunderökningen – Socialförvaltningen har fått ett bra 

resultat, snittar ungefär som kommunen. Svarsfrekvensen inom 

förvaltningen var hög 87 % i kommunen som helhet hade 84 %. 

Varje chef går igenom sitt material och handlingsplaner ska upprättas 

utifrån resultatet. 

 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och Malin Månsson (S) redovisar: 

 Kommunstyrelsen tar situationen gällande EKB på allvar och att det 

är hela kommunen som får arbeta och försöka lösa allt på bästa sätt. 

KSO Roger Fredriksson (M) har tillsammans med övriga länets KSO 

träffat länsstyrelsen och landshövdingen i ärendet. Det är stabsläge, 

på gränsen till extra ordinär händelse i hela länet, hela Sverige är i 

förstärkningsläge. 

Deltar i debatten 

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

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Kevin Lill (S), Omid Hassib (V), Ylva 

Olsson (SD) samt ersättare Anna-Mi Tamsel (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 192 Dnr 2015-000011 700 

Information och rapporter  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Veronika Jönsson, Råd & Stöd familj, lämnar information och 

visar en Power Pointpresentation om hur enheten arbetar.  

 

Råd och stöd - familj arbetar med stöd och hjälp i öppenvård till barn och 

ungdomar 0-18 år och deras familjer i Ronneby kommun. Vi arbetar med 

insatser som beviljats av socialsekreterare på Barn- och Familjeenheten efter 

det att en utredning är genomförd. De utför dessutom olika insatser i form av 

service, vilket innebär att man utan utredning eller registrering kan anmäla 

sig till dessa.  

Föräldrautbildning - BiFF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling – IHF, 

Komet – utbildning föräldrar till barn 3-11 år och Komet – utbildning för 

tonårsföräldrar, rePULSE – styr din impulser, Haschavvänjning – HAP, 

Snäckan – för barn till föräldrar som separerat, Solrosgrupp – för barn till 

föräldrar med beroendeproblem, hjälp till eget boende. 

Råd och Stöds arbete genomsyras av Barnkonventionen: 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde  

Barnets bästa i främsta rummet  

Barnets rätt till liv och utveckling  

Barnets rätt att komma till tals. 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

en mycket intressant information. 

Malin Månsson (S) lämnar en redovisning från FINSAM – Genom finansiell 

samordning finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte 

att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. För att 

finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassa, 

arbetsförmedlingen, landsting/region och kommun deltar som samverkande 

parter. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att 

människor hamnar i en gråzon mellan och förhindra rundgång mellan olika 

aktörer. Samordningsförbundet får inte ägna sig åt myndighetsutövning 

gentemot enskilda personer. I Ronneby heter projektet ANSATS. Vid nästa 

sammanträde kommer en skriftlig redovisning av Ronnebys projekt inom 

FINSAM. 
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Cura Individutveckling– Inget möte har avhållits så rapport kommer nästa 

sammanträde.   

Anna-Mi Tamsel (KD) påtalar att det är svårt att hitta till FINSAM, Ansats i 

Ronneby. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att ansvaret för Ronnebys 

FINSAM projekt ligger hos Arbetsmarknadsenheten.    

Deltar i debatten 

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

Olsson (SD) Omid Hassib (V) Martin Moberg (S) samt ersättare Sylvia 

Edvinsson (MP). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 193 Dnr 2015-000024 709 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.  

Redovisning av delegationsärende enligt LSS och SoL. 

Avskrivning av osäkra fordringar.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 194 Dnr 2015-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.   

Funktionsnedsatta mister sitt medborgarskap – Marschen för funktions-

hindrades mänskliga rättigheter. 

Protokoll:  

Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-10. 

Protokollsutdrag: 

KF § 253/2015 – Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och Räddningstjänsten Östra Blekinge samt ledamot i 

socialnämnden, Sarah Bengtsson (S).   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att  notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 195 Dnr 2015-000035 700 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

En kommun fri från våld på Ronneby Brunn, den 30 november 2015  

kl 09 30, ledamöter från kommunfullmäktige är inbjudna.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera Kurser  & konferenser till protokollet. 

________________ 
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§ 196 Dnr 2015-000012 700 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om de webbaserade utbildningar 

som Socialstyrelsen ev kommer att erbjuda i Ronneby genom 

Kunskapskällan. Ledarskap och påbyggnadsutbildning för socialsekreterare. 

Fortlöpande information i detta ärende kommer att lämnas.  

Matrikel för socialnämnden har skickats ut till ledamöter och ersättare, ev 

ändringar lämnas till Ann Hermansson. 

 

Malin Månsson (S) efterlyser ett nytt organisationsschema för 

socialförvaltningen.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


