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§ 65 Dnr 2014-000002 041 

Tertialuppföljning I per 30 april 2014 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar, tillsammans med 
verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson en rapport 
från Tertial I per den 30 april 2014. 
 

Sammanfattning  
Det prognostiserrade underskottet visar på 11 895 tkr. Antalet 
anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa 
har ökat markant. Antalet barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande 
högt. Antalet personer i behov av personlig assistans har ökat. Ökningen 
avser personer med LSS-beslut dvs SFB utgår inte. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ylva Särnmark (FP), 
Birgitta Lagerlund (M), Tomas Lundberg (OP), Åsa Evaldsson (M), Malin 
Månsson (S), tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S) och ersättare 
Johannes Chen (KD). 
 

Protokollsanteckning. 
Ledamot Tomas Lundberg (OP) vill ha noterat till protokollet att han inte 
förstår tjänstemännens förklaringar till budgetunderskottet. 

Ledamot Birgitta Lagerlund (M) vill ha noterat till protokollet att övriga 
ledamöter har full förståelse för underskottet och tjänstemännens 
förklaringar därtill. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar, efter föreslagna revideringar, (”från” byts ut mot 
”av” på s.13 i redovisningen och sista meningen på s.16 ”i syfte att…” 
inkluderas), godkänna Tertial I per den 30 april och översända densamma till 
budgetberedningen. 
 

Reservation 
Tomas Lundberg reserverar sig mot beslutet. 
________________ 
Exp. Budgetberedningen 
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§ 66 Dnr 2014-000033 709 

Delegationsärenden 
 
Sammanfattning  
Enhetschef Nina Ilvell redogör för fem delegationsbeslut.  

 
Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Tomas Lundberg (OP) och 
Ewa Svensson (S). 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 
ärenden är handlagda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 67 Dnr 2014-000039 750 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Revidering. 
 

Sammanfattning  
  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Socialnämnden fattade 2010-11-23 beslut om att anta riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd för år 2011. I förslaget ingick punkt 4.3 med följande 
lydelse: ”För hushåll med barn för vilka föräldrarna är försörjningsskyldiga 
läggs 175 kr per månad till posten för gemensamma hushållskostnader för att 
täcka kostnaden för anskaffande av dator.” Beslutet innebar att barnfamiljer 
fick en normhöjning med 175 kr/månad för att kunna införskaffa dator. 

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd SOFSF 2013:1 bör Socialnämnden ge 
bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska kunna fungera 
och med nödvändig hemutrustning menas numera även dator.  

Socialnämnden har 2014-03-25 antagit de nya riktlinjer för Ekonomiskt 
bistånd där dator anses ingå i skälig levnadsnivå för alla. Tillägget på 175 kr 
till barnfamiljer bör därmed tas bort. Denna kostnad var inte tänkt att täcka 
kostnaden för internettrafik utan för att införskaffa dator.  

Enligt Socialstyrelsens publikation ”Översyn av riksnorm” från år 2007 står 
att läsa att i posten dagstidning, telefon och TV-licens omfattas även vissa 
kostnader för att skicka kort och brev samt att kostnader för internettrafik 
ingår i Konsumentverkets underlag. Konsumentverket gör en annorlunda 
uppdelning där man kallar ovan post för Media och där ingår 
bredbandskostnad. För 1- och 2-personshushåll är posten Media något högre 
(115 kr för 1-person och 55 kr för 2-person) än posten dagstidning, telefon 
och TV-licens i riksnormen men från 3-personhushåll är riksnormen högre 
(92 kr och stigande) än Konsumentverkets beräkningar.  

Med utgångspunkt i ovanstående där normhöjningen på 175 kr inte var tänkt 
att täcka kostnaden för bredband/internettrafik och att dessa kostnader får 
anses ingå i posten dagstidning, telefon och TV-licens föreslår undertecknad 
att posten på 175 kr till barnfamiljer tas bort. 
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Förslag till beslut 
att ta bort pkt 4.3 i riktlinjerna  
 
”För hushåll med barn för vilka föräldrarna är försörjningsskyldiga läggs 175 
kr per månad till posten gemensamma hushållskostnader för att täcka 
kostnaden för anskaffande av dator.”    
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Malin Månsson (S), Omid 
Hassib (V), Ewa Svensson (S), Åsa Evaldsson (M), Anna-Mi Kullman (OP) 
och ersättare Johannes Chen, (KD). 

 

Yrkanden 
Omid Hassib (V) yrkar på att ursprunglig formulering står fast. 

Ordförande Kristina Valtersson (C) yrkar på att stycke 5.19 i socialtjänstens 
riktlinjer används som mall för stycket gällande datorer. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på Omid Hassibs (V) 
yrkande och finner att Socialnämnden avslår detsamma. 

Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på 
tjänstemannaförslaget och finner att Socialnämnden bifaller detsamma 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, efter 
redovisad revidering. 

 
Reservation 
Omid Hassib (V) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 
Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 68 Dnr 2014-000067 754 

Försörjningsenhetens redovisning av sysselsättning 
för socialbidragstagare. 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  
Allmänt- relativt liten grupp som går helt sysslolösa. 
Garantierna – Ger lite aktivitet men är en arbetsförmedlingsfråga. 

Under mars månad 2014 fanns det 448 hushåll aktuella för försörjningsstöd i 
Ronneby kommun, totalt rör det sig om 491 vuxna personer. 
Sysselsättningen fördelar sig på olika arbetsmarknadsinsatser via AF, hel- 
eller deltidsarbete, studier genom olika anordnare, Finsam projektet Ansats 
samt vår egen socialbidragspraktik. 

• 200 personer deltog i någon form av sysselsättning, 115 män och 85 
kvinnor.  

• 65 personer var sjukskrivna, uppbar pension, var föräldralediga eller 
frihetsberövade, 25 män och 40 kvinnor. 

• 89 personer hade ingen sysselsättning under september månad, 58 
män och 31 kvinnor. Denna grupp arbetar socialsekreterarna aktivt 
med för att de ska komma ut i någon form av sysselsättning eller 
arbete för att bli självförsörjande. 35 av dessa är öppet arbetssökande, 
21 har en pågående planering med AF och 22 personer är 
missbrukare men har planering kring någon form av 
behandling/sysselsättning framöver. 

• 137 personer har inte sökt eller fått avslag på sin ansökan om 
försörjningsstöd för september månad, 74 män och 63 kvinnor.  

Sammanfattningsvis innebär detta att ca 41 % (200 av 491 personer) av alla 
socialbidragstagare under mars månad 2014 har en sysselsättning genom 
arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller studier. Om undantag görs för den 
grupp av socialbidragstagare som är sjukskrivna, föräldralediga eller har 
pension (65 personer) så uppgår andelen sysselsatta till 47 % (200 av 426 
personer). Om man även räknar bort de personer som inte har sökt bistånd 
eller fått avslag på sin ansökan om bistånd så är 69 % i sysselsättning (200 
av 289 personer) 
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Av de personer som är arbetssökande (35 personer) så är det 14 personer 
som tillhör mottagningsgruppen och därmed varit aktuella för 
försörjningsstöd kortare tid än 3 månader.  
  

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamot Tomas Lundberg (OP). 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 69 Dnr 2014-000009 700 

Aktuellt i verksamheten. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, verksamhetschef Göran Fridh och 
enhetschef Nina Ilvell föredrar aktuellt i verksamheten. 

 

Sammanfattning  
Uppdrag Riskanalys – Säkrat upp postfacken, delanalyser avseende risker 
vid hantering och dokumentation av inkommande ärenden/anmälningar 
gällande barn som far illa. Organisatorisk och mental beredskap ses över. 
Anmälningsrutin gällande skolan har setts över och skrivits om, 
anmälningsplikten gäller. 

Pressat läge på båda barn och familjeenheten- ärende till nästa nämnd kring 
arbetsmiljöfrågor och bemanning. 

Rapport Lex Sarah – utredning.   

    

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamöterna Anna-Mi Kullman 
(OP), Tomas Lundberg (OP), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (FP) och 
tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S). 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 70 Dnr 2014-000012 000 

Delgivningsärende mm. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Revisionsrapport - Granskning av kvalitetsarbetet inom handikappomsorgen. 

Inspektionen för vård och omsorg – IVO Tillsyn av HVB barn och unga vid 
Cura park ungdomsboende i Ronneby. 

Migrationsverket – Information om övertagande av ensamkommande barn i 
Blekinge. 

Förvaltnignsrätten i Växjö – Dom i målet avseende Aktiebolaget Mat och 
Dryck i Backaryd. 

Länsövergripnade samverkansavtal rörande personer från 18 år med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen samtidigt, 2014 - 2015. 

Länsövergripnade avtal – Ansvarsfördelning och samordning av insatser till 
barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från 
olika aktörer under huvudmännen, 2014-2015.  

 

Protokollsutdrag: 

KF § 87/2014, Årsredovisning 2013 för Ronneby kommun. 

KF § 88/2014 – Revisionsberättelse för 2013 samt fråga om ansvarsfrihet. 

KF § 91/2013, Riktlinjer för medborgardialog.  

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till protokollet. 

________________ 
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§ 71 Dnr 2014-000011 709 

Delegationsbeslut 2014. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av beslut enligt LSS och SoL.   

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2014-000017  

Kurser & Konferenser 2014. 
 

Sammanfattning  
Ingrid Karlsson (S) redovisar från IOGT/NTO:s folkhälsokonferens om 
droger. 

Birgitta Lagerlund (M) och Ingrid Karlsson (S) redovisar från Cura 
individutvecklings sammanträde.  

Ordförande Kristina Valtersson (C) redovisar från FINSAMS 
resultatdialogsmöte. 

Redovisar, tillsammans med Birgitta Lagerlund (M) och Ewa Svensson (S), 
från deltagande på Blekinge kompetenscentrums seminarie ”Vad görs i 
Blekinge för att skapa en god kvalitet i socialtjänsten, på Ron i Ronneby. 

Redovisar från från Fokus i framtid – Länsstyrelsen i Blekinges informtions- 
kväll om mottagande och etablering av nyanlända vuxna och 
ensamkommande barn i Blekinge län, på Ronneby Brunn. Ytterligare åtta 
ledmöter från Socialnämnden deltog vid denna informtion.   

    

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), 
Birgitta Lagerlund (M), Anna-Mi Kullman (OP), Omid Hassib (V), Ewa 
Svensson (S), Birgitta Larsson (RP) och ersättare Johannes Chen (KD). 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 73 Dnr 2014-000035 700 

Övriga ärenden/frågor 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson, (C) påminner om Öppet hus på dagcenter 
ODEN den 28 maj kl 14 00 – 17 00. 

   

Beslut 
Socialnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

 


	Tertialuppföljning I per 30 april 2014
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Beslut

	Delegationsärenden
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Beslut

	Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Revidering.
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut

	Försörjningsenhetens redovisning av sysselsättning för socialbidragstagare.
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Beslut

	Aktuellt i verksamheten.
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Beslut

	Delgivningsärende mm.
	Sammanfattning
	Beslut

	Delegationsbeslut 2014.
	Sammanfattning
	Beslut

	Kurser & Konferenser 2014.
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Beslut

	Övriga ärenden/frågor
	Sammanfattning
	Beslut


