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§ 90

Dnr 2014-000010 700

Information Internationell strategi – Förändra radikalt
och Navigatorcenter
Sammanfattning
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar informtion om
Internationell strategi, Förändra radikalt och Navigatorcenter.
Bedömning
Den internationella strategin är ett hjälpmedel för att skapa tydliga
prioriteringar i Ronneby kommuns internationella arbete
Ronneby kommuns internationella arbete har fyra övergripande mål för att
uppnå det definierade syftet:
 Ronneby kommuns internationella arbete skall bidra till av Kommunfullmäktige antagna visioner och mål
 Ronneby kommuns internationella engagemang skall vara transparent
och komma invånare/föreningar/ företag till gagn
 Ronneby kommuns internationella arbete skall leda till ökad kunskap
 Elever i Ronneby skall känna sig som världsmedborgare
Under dessa finns kompletterande verksamhetsmål med indikatorer till stöd
för uppföljningen av kommunens internationella arbete.
Ronneby kommuns internationella arbete följs upp årligen i samband med
årsbokslutet. Som stöd för uppföljningen presenteras i de verksamhetsspecifika handlingsplanerna specifika, mätbara och tidsatta mål och hur
dessa bidrar till genomförandet av de övergripande målen i den
internationella strategin. Därtill redovisas vid årsbokslutet 2014-2015
kvalitativ information om det internationella arbetets påverkan på
verksamheten. Uppföljningen sker skriftligt och muntligt.
Ronneby kommuns internationella strategi gäller från september 2013 to m
2015.
De övergripande målen skapar tillsammans fem prioriterade områden för
Ronneby kommuns internationella arbete:
 Hållbara städer kännetecknas av tillväxt i kombination av attraktivitet
och resurssnålhet, en utmaning Ronneby delar med många andra
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kommuner/städer. En hållbar stad förutsätter en hållbar landsbygd
och vice versa.
Aktivt åldrande är en möjlighet att åldras i Ronneby som en delaktig
samhällsmedborgare.
Den moderna kurorten innebär en gemensam plattform för att
utveckla Ronneby till en attraktiv kommun att leva och verka i.
Unga på väg innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt
för unga i Ronneby att utvecklas och påverka

Ronneby kommun har blivit utvald som en av tio kommuner i Sverige att
delta i Sveriges kommuner och landstings projekt ”Förändra radikalt”. Med
bred uppslutning av flera förvaltningar ska kommunen hitta nya metoder att
lösa den höga ungdomsarbetslösheten.
Projektet ”Förändra radikalt” har initierats av Sveriges kommuner och
landsting tillsammans med Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA.
Bakgrunden till projektet är att det finns allt större förväntningar på vad
kommunerna i Sverige ska leverera till sina invånare när resurserna samtidigt
blir färre. Ledorden för projektet är - annorlunda, bättre och billigare.
Genom projektet ska kommunerna ges stöd i arbetet med att testa nya
lösningar på gamla problem som ger mer till en mindre peng. Inspiration till
arbetssättet har hämtats från Storbritannien och Australien. Totalt har tio
kommuner från hela Sverige valts ut att delta i projektet. De är av blandad
storlek och kommer att rikta in sig på olika typer av samhällsproblem. Från
Ronneby kommun deltar bland andra Socialförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen. Förhoppningen är att arbetssätten skall kunna
spridas mellan förvaltningar men också andra kommuner.
Navigatorcenter är ett regionalt projekt tillsammans med Blekinges övriga
kommuner mellan juli 2014 till maj 2015 som är delfinansierat av Region
Blekinge.
Arbetsmarknadsenheten leder projektet, deltar gör personal från
Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen.
Undersöka förutsättningarna för och testa en navigatorcentrum verksamhet i
Ronneby samt en regional nätbaserad verksamhet.
Primär målgrupp 16-24 år. Plattform för samverkan mellan offentliga och
privata aktörer för att motverka ungas utanförskap i stort och skapa
förutsättningar för ”en väg in” lösningar, locka unga till spontana drop in-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-26

Socialnämnden

besök. En annan miljö utan ”kontrollfunktion”. Mötesplats för aktiviteter och
information.
Skriva fram ett ESF-projekt.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M) och
Tomas Lundberg (OP).
Ordförande Kristina Valtersson (C), framför sitt och övriga ledamöters tack
för en givande information.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 91

Dnr 2014-000037 704

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning juli månad
Sammanfattning
Förvaltningschef Birigtta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetscheferna Eira Bring, Göran Fridh och Jörgen Nilsson.
Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott om 12 271 tkr.
Den verksamhet som visar störst underskott är Barn- och familjenheten, på
grund av stor ökning av ärenden där bl a extra personal satts in på grund av
en krafigt ökad arbetsbelastning. Därtill kommer ett ökat antal
institutionsplaceringar. En dubblering av antalet anmälningar/ ansökning har
skett år 2012-2013.
Ekonomisk bistånd visar i prognosen på ett överskott.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M),
Birgitta Lagerlund (M), Ingrid Karlsson (S), Ewa Svensson (S), Ylva
Särnmark (FP), Malin Månsson (S), Tomas Lundberg (OP) samt Anna-Mi
Kullman (OP).
Yrkanden
Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i
uppdrag att redovisa ej lagstyrda verksamheter, vilka kostnader idag som
eventuellt skulle kunna minskas ner/tas bort och vad kostnaden skulle bli om
man köper in dessa tjänster
Ewa Svensson (S) yrkar att konsekvenserna av en minskning/borttagande av
verksamheter ska redovisas.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att Socialnämnden bifaller desamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning för juli månad till protokollet.
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Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att redovisa ej lagstyrda
verksamheter, vilka kostnader idag som eventuellt skulle kunna minskas
ner/tas bort, vad kostnaden skulle bli om man köper in dessa tjänster och
konsekvenserna av detta.
________________
Exp.
Birgitta Ratcovich
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§ 92

Dnr 2014-000098 041

Budget 2015 - Äskande om medel
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Emma Jonasson.
Socialnämndens mål 2015 är antagna 2014-06-24, § 81. Socialnämnden
överlåter till budgetberedningen att lämna förslag på ett urval av mål till
kommunfullmäktige.
Väsentliga verksamhetsförändringar
Socialnämndens verksamhet 2015 planeras till omfattning i allt väsentligt
motsvara 2014. De kostnadsförändringar som förväntas är baserade på 2014
års prognostiserade resultat. Väsentliga volymförändringar i form av ökat
behov gällande placeringar samt beslut om insatser av barn och unga har
skett mellan åren 2013/14. Antalet anmälningar gällande barn som far illa
eller riskerar fara illa har väsentligt ökat vilket starkt påverkar
arbetsbelastningen för personalen. Verksamheten personlig assistans har
förändrats mellan åren 2013/14. Kostnadsökningen är avsevärd pga. ökat
antal LSS-beslut (SFB-ersättning utgår ej) då hela kostnaden belastar
kommunen. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har minskat ytterligare i
förhållande till 2013. Socialnämndens konto för intäkter har ökat i
förhållande till 2013. Ökning av intäkter beror till största delen på ersättning
från Migrationsverket. Ökade vårdbehov samt beviljade ansökningar till
internatskola samt behov av boende för personer med psykiska
funktionsnedsättningar innebär kostnadsökningar utöver tilldelad budget.
Verksamhetsmått och nyckeltal
2011
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

1
2
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2012

2013

20140630
387

Antal personer med ekonomiskt bistånd

610
1 035

517
936

510
909

706

Antal placerade barn/unga

88 (93)2

78
(92)2

108
(118)2

74(90)2

1

Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte
Inkluderar ensamkommande flyktingbarn
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Antal placeringsdygn

23 404

18488
(19
940)3

(24 114)3
Antal placerade, vuxna
Antal placeringsdygn
Antal belagda platser i gruppbostad

23 762
(25
826)3

10496
(12944)3

27

16

27

18

2 909

1 851

2 681

1480

62

63

70

70

237

232

20

24

Antal personer med kontaktperson LSS/Sol
Ledsagare

22

Korttidsvistelse/korttidstillsyn

45

55

51

Köp verksamhet/barn

10

9

9

Antal personer i daglig verksamhet/sysselsättningen
Antal personer med Personlig assistans
i kommunal regi
Antal personer med Personlig assistans
i privat regi

17

154

170

180

161

29

21

20

23

18

20

26

23

Nämndens budget 2015, plan 2016-2017
Budgetförslaget avser Socialnämnden
FÖRSLAG TILL BUDGET EFTER DISPOSITIONER (Socialnämnden)
(tkr)

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2014*

Intäkter

-42 016

-41 017

-43 184

Personalkostnader**

135 528

138 755

147 352

Övriga kostnader

106 821

119 673

113 475

485

516

600

86

62

70

Avskrivningar
Internränta
Nettokostnad

200 904

217 989

218 313

*Budget/plan gällande 30/6-2014, dvs i 2014 års löneläge
** Personalkostnad inklusive kontaktpersoner.

3
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Väsentliga dispositioner
(tkr)
Planbelopp innan dispositioner
Minskade kostnader, ekonomiskt bistånd

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

217 322

225 984

227 196

- 1 500

Ökade kostnader, familjehem

1 500

Ökade intäkter, migrationsverket

-400

Ökade kostnader kontaktpersoner, LSS

400

Planbelopp efter dispositioner

217 322

Äskanden utöver ram 2015
(tkr)

225 984

Budget
2015

1.

513 Köp verksamhet

1500

2.

514 Köp verksamhet

1500

3.

515 Personlig assistans

2000

4.

550 Institutionsplaceringar barn/unga

5000

5.

550 Utökning två tjänster socialsekreterare, barnavård

1000

Total utökning ram

11 000

1. Avser ökade kostnader för skolboende enligt LSS-beslut
2. Avser ökade kostnader för HVB-placering av vuxna personer med psykiska
funktionsnedsättningar, beslut enligt SoL
3. Avser ökade kostnader för beslut om personlig assistans enligt LSS.
Assistansersättning enligt SFB är ej beviljad.
4. Beräknade kostnadsökningar i förhållande till budget 2014.
5. Behov av två handläggare inom barnavården pga volymförändringar
gällande anmälningar, placeringar av barn som far illa eller riskerar fara
illa.

Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde
Socialnämndens vision, mål och inriktning är att främja jämlikhet i
levnadsvillkor, känsla av sammanhang och full delaktighet i samhället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Plan
2016

227 196

Plan
2017

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-26

Socialnämnden

Ekonomiskt bistånd
Förvaltningen handlägger utredningar och beslut om försörjningsstöd och
annat ekonomiskt bistånd. Vidare ansvarar verksamheten för handläggning
av dödsboanmälningar och egna medelshantering.
Barn/unga och familjer
Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och
deras familjer. Arbetet innehåller utredningsarbete och uppföljning av
beslutade insatser som bedöms som nödvändiga kring det enskilda barnet
och dess föräldrar. Stöd till målgruppen erbjuds i form av olika slags
öppenvårdsinsatser. Det bedrivs förebyggande arbete bland barn och
ungdomar i form av bl a uppsökande verksamhet för att förhindra
utanförskap och utslagning.
Missbruk och beroende
Förvaltningen handlägger ansökningar och anmälningar gällande vuxna med
missbruks- och beroendeproblematik. Insatser i form av olika
öppenvårdsinsatser erbjuds genom enskilda samtal, rådgivning samt vid
behov stöd till anhöriga
Funktionshinderområdet
Verksamheten omfattar insatser enligt LSS samt lagen om
socialförsäkringsbalken (SFB) personlig assistans. Genom LSS kan den
enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till tio olika
stödinsatser. Ansökningar utreds alltid och beslut fattas med stöd av
lagstiftningen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som alla
andra. Verksamheten erbjuder stödinsatser i ordinärt boende eller i bostad
med särskild service. Gruppbostäder finns i såväl Kallinge som BräkneHoby och centrala Ronneby. Verksamheten har ett varierat utbud av
sysselsättning eller i daglig verksamhet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har
kommunen ansvar för alla hälso- och sjukvård gruppboenden och
dagverksamheter ”upp till” läkarnivå. Legitimerade arbetsterapeuter,
sjukgymnast och sjuksköterskor ansvarar för verksamheten. Hälso- och
sjukvårdsinsatser skall kännetecknas av en hög kunskapsnivå med
spetskompetens.

Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M), Ewa Svensson (S), Malin Månsson
(S), Tomas Lundberg (OP) samt Omid Hassib (V).
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Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om ett äskande,
utöver ram, om 11 miljoner kronor inför 2015.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 94

Dnr 2014-000033 709

Delegationsärenden
Sammanfattning
Enhetschef Ann-Louise Bolwede-Smith redogör för fem delegationsbeslut.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M), Tomas Lundberg (OP), Thomas Svensson (S) samt Ylva
Särnmark (FP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen.
________________
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§ 95

Dnr 2014-000091 701

Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby
Kommun
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet .
Sedan 2011 har Ronneby kommun en överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.
Ansvaret för överenskommelsen åligger Enheten för Arbetsmarknad och
Integration. Ansvaret ingår som en del av flyktingmottagningen.
Sedan 2006 ska Migrationsverket anvisa en kommun som i sin tur ska ordna
ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom
ramen för socialtjänsten.
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn är idag splittrat.
Ansvaret är uppdelat på många förvaltningar och aktörer. Ett mera samlat
ansvar för alla frågor som direkt rör ensamkommande barn skulle tydliggöra
ansvar och göra det möjligt att samla kompetens. Ett samlat ekonomiskt
ansvar för intäkter och utgifter som direkt berör ensamkommande barn
skulle underlätta den ekonomiska planeringen.
Huvudansvaret för mottagandet av ensamkommande barn bör ligga på
Socialnämnden. Det innebär att Socialförvaltningen representerar Ronneby
kommun i frågor som rör ensamkommande barn såsom överenskommelser
som avser ensamkommande barn samt ansvarar för handläggning, beslut och
insatser.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att organisera Ronneby kommuns
mottagande av ensamkommande barn enligt nedanstående förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Malin Månsson (S), Åsa
Evaldsson (M) samt Birgitta Lagerlund (M).
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Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen organiserar
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt bifogad
bilaga.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 96

Dnr 2014-000052 751

Extraordinär öppenvårdsinsats inom
socialförvaltningens barnavård
Sammanfattning
Verksamhetschef Eira bring föredrar ärendet.
Socialnämnden beslutade under § 52/2014 att införa möjligheten att utifrån
behov använda insatsen extraordinär öppenvårdsinsats. Arbetet inleddes med
att rekrytera personal och i slutet av juni månad anställdes tre personer som
timanställda.
Personalen har arbetat intensivt med en tonåring och hans familj.
Familjesituation är komplicerad och insatsen har även under perioden
innefattat placering i familjehem. Förnärvarande bor den unge i familjen och
arbetet i öppenvårdsform fortsätter.
Utdrag ur lönesystemet visar att personalkostnaderna för juli månad uppgår
till 28 000 kronor.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Kristna Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Birgitta
Lagerlund (M), Anna-Mi Kullman (OP) samt Tomas Lundberg (OP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att en
uppföljning i ärendet ska ske i november 2014.
________________
Exp.
Eira Bring

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 97

Dnr 2014-000053 700

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 skriflig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet, redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ylva Särnmark (FP), Ewa
Svensson (S) samt Malin Månsson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 2014-000009 700

Aktuellt i verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:


Lex Sarah rapport, Personlig assistans. Utredning i ärendet pågår.



Dom från Kammarrätten om ett icke verkställt beslut gällande särskild
avgift enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)



Sociala beredskapen, medel finns avsatt till en socialjour tillsammans
med kommunerna i Karshamn och Sölvesborg. Personalavdelningarna
för diskussioner för att lösa avtalsfrågan.



Kammarätten har till Socialnämnden översänt underrättelse gällade
tillfälle om att lämna yttrade över Aktiebolaget Mat & Dryck i
Backaryd. Socialnämnden avser inte att yttra sig då det inte finns
ytterligare att tillägga.

Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Malin Månsson (S),
Birgitta Lagerlund (M) samt Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 2014-000011 709

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 2014-000012 000

Delgivningsärende mm.
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Cura Individ utveckling – Kommunernas behov av en samordnad
korttidsvistelse enligt 9:6 § LSS.
Information från den ideella föreningen Hela Människan.
Protkollutdrag:
Kommunfullmäktige § 166/2014 - Tertial I/2014.
Kommunfullmäktige § 182/2014 – Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 101

Dnr 2014-000017

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Inga kurser och konferenser finns att notera.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 102

Dnr 2014-000035 700

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Anna-Mi Kullman (OP) ställer en fråga angående den oro som finns i
dagsläget i Ronneby och Kallinge. En Facebook grupp ”Tryggare Ronneby”
har bildats och det ska vara någon form av aktivitet som ska genomföras
ikväll. Vad gör Socialförvaltningen?
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson (M), kallat Social-, Fritid- och Kultur-, Utbildningsförvaltningarna och Polisen till ett möte den 28 augusti.
Tomas Lundberg (OP) tar upp frågan om en konsult som arbetat inom
Socialförvaltningen. Hur tar man referenser mm när man tecknar avtal.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Larsson (RP),
Omid Hassib (V), Malin Månsson (S) och Tomas Lundberg (OP).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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