
  1(26) 
 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-05-28 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 - 17 00 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare: 
Ingrid K Karlsson (S) Fredrik Stark (M) tjänstgörande ers. §§ 70-75 
Åsa Evaldsson (M) Johannes Chen (KD) tjänstgörande ers. §§ 76-84 
Birgitta Lagerlund (M) Björn Brink (SD) tjänstgörande ers. §§ 81-84 
Tomas Lundberg (M)  
Kerstin Haraldsson (C)  
Ylva Särnmark (FP) §§ 70 - 80  
Malin Månsson (S)  
Leif Olsson (S)  
Ewa Svensson (S)  
Omid Hassib (V)  
Anna-Mi Kullman (SD)  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Eira Bring, Göran Fridh och Jörgen Nilsson verksamhetschefer, Johanna Månsson 
rektor, Sofie Ceder folkhälsosamordnare, Lotta Bolwede-Smith enhetschef, Anna Lindén ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
  
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsenheten 2013-06-07 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 70 - 84   
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-05-28 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-06-07  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-07-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(26) 

 
Socialnämnden 2013-05-28 

Innehållsförteckning 
 

§ 70  SFI – Information.   3
Beslut   3
§ 71  Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken.   4
Beslut   5
§ 72  Tertialuppföljning I per den 30 april 2013.   6
Beslut   6
§ 73  Övergripande mål och riktlinjer.   7
Beslut   11
§ 74  Omdisponering av budget.   12
Beslut   12
§ 75  Begäran om tilläggsanslag i budget 2013.   13
Beslut   15
§ 76  Sekretess   Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beslut   Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 77  Riktlinjer för bidragsregler gällande studier.   16
Beslut   17
§ 78  Revidering av delegationsordning för Socialförvaltningen.   18
Beslut   18
§ 79  Begäran om remissyttrande gällande Internationell strategi för Ronneby kommun.   19
Beslut   20
§ 80  Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy.   21
Beslut   22
§ 81  Aktuellt i verksamheten.   23
Beslut   23
§ 82  Delegationsbeslut.   24
Beslut   24
§ 83  Delgivningsärende mm.   25
Beslut   25
§ 84  Övriga frågor.   26
Beslut   26



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(26) 

 
Socialnämnden 2013-05-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70  SFI – Information. 
 
Programrektor Johanna Månsson ger en presentation över Vuxenutbildningen Knut Hahn och 
verksamheterna, SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenutbildning 
(Yrkesutbildning/Yrkesvux). Likaså ansvaret för gymnasiets Estetiska program samt IV och IVIK 
(Introduktionsprogrammet). Utanför skolans ansvar ingår även Heltidsintroduktionen 
(Samhällsinformation) samt Uppföljnings-/Informationsansvaret. 
 
Vid SFI finns elever inskrivna på Persborgsskolan och BTH-elever inskrivna på Gymnasieskolan 
Knut Hahn (GKH). Ett stort antal elever står på kö.  
 
SFI är idag en egen skolform inom vuxenutbildningen i Sverige. Inom SFI läser många grupper av 
människor, gäststudenter, anhöriginvandrare och flyktingar. Så ser det ut i Ronneby också. Över tid 
kan det ses att ungefär en tredjedel av de studerande tillhör gruppen flyktingar. Den gruppen ger 
vuxenutbildningen 25tkr/individ och start på SFI oavsett hur länge man studerar. Det man ser är att 
det över lag kommer allt fler med lägre skolbakgrund till Sverige och så är det också i Ronneby. 
  
I skollagen ligger ett krav på kommunen att ge undervisning i svenska för invandrare med minst 15 
timmar i veckan. Det är vad kommunen har erbjudit. Att ligga på minimum vad man måste ge, visar 
i jämförelse med de kommuner runt oss som erbjudit 20 timmar eller mer, ger ett sämre resultat. 
Speciallärare finns på plats ett fåtal timmar i veckan för att hjälpa elever i behov av stöd. 
Kvalitetsarbetet med att förbättra dessa insatser är i full gång och vi tror på ett bra samarbete med 
kommunens råd och stödteam i framtiden. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Malin Månsson, (S), Leif Olsson 
(S) samt ersättare Johannes Chen, (KD). 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant och 
bra redovisning. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att noterar informationen till protokollet. 
_____________________
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2013/68 

§ 71  Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-26 Begäran om remissyttrande gällande 

Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken., 
Kommunledningsförvaltningen 

   

      

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder visar en power point presentation, ur Socialnämndens perspektiv, 
av Lupp-enkäten. 

Sammanfattning 
LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät som vänder sig till ungdomar 
13-25 år. I Ronneby riktades hösten 2012 enkäten till de elever som gick i årskurs 8 i grundskolan 
och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, situationen i 
skolan, inflytande, arbete, hälsa, trygghet, och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. 
Enkäten är en del av kommunens kommunövergripande åtgärder för att främja barnens rättigheter 
och anges som åtgärd i kommunens Barn- och ungdomspolitiska strategi 2012-2015 (KF§ § 
225/2012).   

Resultatet har sammanställts till en rapport av Kommunledningsförvaltningen och Folkhälsorådet 
har ansvaret för att materialet sprids i den kommunala organisationen.  
I Ronneby är syftet att materialet i denna rapport ska användas som underlag för diskussion och 
samtal i olika sammanhang. Rapporten ska kunna vara en del i politikers och tjänstemäns 
beslutsunderlag och långsiktiga planering i frågor som rör barn och ungdomar.    
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-09 § 266 att berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta 
resultatet och komma med förslag på åtgärder och aktiviteter med anledning av 
enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till Folkhälsorådet. 
 
Yttrande 
Yttrandet ska innehålla förslag på åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. 

Yttrandet ska specifikt innehålla förslag på åtgärder och aktiviteter som beskriver hur nämnden 
utifrån resultatet och sitt verksamhetsområde kan arbeta för att barn och ungdomar ges 
förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ylva Särnmark, (FP), Malin 
Månsson, (S), Leif Olsson, (S), Tomas Lundberg, (M), Omis Hassib, (V), samt tjänstgörande 
ersättare Fredrik Stark, (M). 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant och 
bra redovisning. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge Socialförvaltningen i uppdrag att skriva ett yttrande som ska 
innehålla de punkter som redovisas ovan. I övrigt notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialförvaltningen 
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2012/131 

§ 72  Tertialuppföljning I per den 30 april 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-20 Uppföljning Tertial I per 30 april 2013.     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-20 Socialnämndens resultaträkning     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar, tillsammans med verksamhetscheferna Göran Fridh, 
Eira Bring och Jörgen Nilsson och ekonom Anna Lindén, en rapport från Tertial I per den 30 april 
2013 för Socialförvaltningen/nämnden. 

Sammanfattning 
Det prognostiserade underskottet visar på 4, 6 mkr. Den nya gruppbostaden med fem nya platser 
öppnades i april. Kostnaden för gruppbostaden är beräknad till 3 927 tkr för 2013 och 
Socialnämnden erhöll inga nya medel för den ökande kostnaden. Intäkter gällande LASS/SFB är 
lägre än budgeterat pga ärenden som hastigt avslutats. Inom Institutionsvård barn/unga är det 
 kraftigt ökade kostnader, som följd av ökat antal ärenden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), Ylva Särnmark, (FP), Åsa Evaldsson, (M), 
Birgitta Lagerlund, (M), Ingrid Karlsson, (S), Leif Olsson, (S), Malin Månsson, (S), Omid Hassib, 
(V) samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Tertial I per den 30 april 2013 och översända densamma till 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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2012/57 

§ 73  Övergripande mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-20 Måluppföljning TI     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-20 Socialnämndens mål     

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Personer aktuella inom Socialnämndens verksamhetsområden ska erbjudas stöd som krävs för att de 
själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället. 
 
Socialnämndens mål 
 
Försörjningsstöd      
Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd som ökar deras möjlighet att uppnå 
egen försörjning. 
Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. 
Alla, med behov av mycket långvarigt1

 

 försörjningsstöd ska vara en prioriterad grupp då det gäller 
insatser för att komma igång med sysselsättning. 

Tidpunkt för 
uppföljning 

• Minst 75 % av personerna med ett långvarigt2

 

 behov av försörjningsstöd 
och behov av arbetslivsinriktade insatser ska delta i sysselsättning, efter var 
och ens förutsättningar. 

Målet är uppnått. 79 % av personerna som erhöll ekonomiskt bistånd 
under april 2013 deltog i någon form av arbetslivsinriktad insats (153 av 
194 personer i behov av insats).  

Uppföljning T1 

 
T1, T2, ÅR 

• Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att 
biståndsperioden inletts. 
 

Målet ej nått. 65 %, 63 hushåll av 97 inledda under perioden juli -12 till 
okt -12, är avslutade inom 6 månader. 

Uppföljning T1 

T1, T2, ÅR 

• Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio 
månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska 
situation. 

ÅR 

                                                           
1 Personer med försörjningsstöd under minst 27 månader under en period av 3 år med uppehåll under högst 2 månader i 
rad.  
2 Personer >25 år, 6 månader eller längre, ungdomar < 25 år, 4 månader eller längre  
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Försörjningsstöd 2010 2011 2012 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 611 6103 567  
Antal personer med ekonomiskt bistånd 1 161 1 035 1122 

varav antal personer 18-24 år 250 251  

varav antal barn 0 -17 år 381 3534   

Genomsnittligt utbet belopp/ hushåll och månad 
Ronneby  

6 493 6 619 6248 

Genomsnittligt utbet belopp/hushåll och månad 
i riket  

7 492 7 276  

 
Barn- och familjevård 
Barn och ungdomars behov av stöd och hjälp sätts i centrum vid alla hjälpinsatser som genomförs 
av socialtjänsten, för att barnen ska känna trygghet i hemmet, i skolan och på fritiden. 
I utredningar som rör familjer och barn, ska barnkonventionen beaktas och utgå från ett tydligt 
barnperspektiv. 
 Tidpunkt för 

uppföljning 
• 70 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserade ett år efter avslutad 

insats. 
 

ÅR 

• Antalet placeringsdygn ska minska, i jämförelse med föregående år. 
 

ÅR 

Barn- och familjevård  2010 2011 2012 

Antal placerade barn/unga 94 88 (93)5 78 (92)5  

Antal placeringsdygn 
23 169 

23 404       
(24 114)6

18488 

 (19940)6 

Genomsnittlig vårdkostnad/institution 
per dygn Ronneby 

4 189 3 946 4511 

Genomsnittlig vårdkostnad/familjehem 
per dygn Ronneby 

635 670 670 

Antal barn/unga med insatser under året 223 2177 219  

 
 
                                                           
3 Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte 
4 Endast perioden jan-nov pga datasystemsbyte 
5 Inkluderar ensamkommande flyktingbarn 
6 Se ovan 
7 Endast perioden jan-nov pga datasystemsyte 
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Missbruk 
Personer med beroende- och missbruksproblem, ska få hjälp och stöd som ökar deras möjlighet att 
uppnå ett liv utan missbruk, samt erbjudas uppföljning/stöd efter avslutad behandling. 
 Tidpunkt för 

uppföljning 
• Sex månader efter avslutad, fullföljd behandling, ska minst 75 % vara 

drogfria. 
 

ÅR 

• Antal placeringsdygn ska minska jämfört med föregående år.   
 

ÅR 

• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten 
ska erbjudas ett tillfälligt boende. 

Målet nått. Under perioden jan - april 2013 har alla som saknat bostad 
kunnat erbjudas en tillfällig lösning. 

Uppföljning T1 

 

T1, T2, ÅR 

Missbruk 2010 2011 2012 

Antal placerade, vuxna 44 27 16 

Antal placeringsdygn 3 818 2 909 1851 

Genomsnittlig vårdkostn per dygn 1 888 2 188 2190 

Antal vuxna med insatser8 129  145  135 

Socialpsykiatri 

Personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska 
få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som innebär delaktighet och känsla 
av sammanhang i samhället. 
 Tidpunkt för 

uppföljning 
• Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos 

socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende. 

Målet nått. Under perioden jan-april 2013 har alla som saknat bostad 
kunnat erbjudas en tillfällig lösning. 

Uppföljning T1 

T1, T2, ÅR 

• 80 % av personerna, som har insatser från Socialpsykiatriska teamet, ska 
erbjudas sysselsättning. 
 

T1, T2, ÅR 

                                                           
8 Inklusive övriga vuxna, Våld i nära relationer, brottsoffer, särskilda behov  
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Målet nått. 

Uppföljning T1 

• Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas minst två 
timmars fritidsaktivitet per vecka, med personalstöd. 

 

ÅR 

• Samtliga personer med följande insatser; bostad med särskild service, 
insatser från Socialpsykiatriska teamet och personligt utformat stöd samt 
i den dagliga verksamheten ska vara delaktiga i utformningen av sin 
genomförandeplan. 

 

ÅR 

• Alla som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90 dagar, från ansökan 
till beslut. 

Målet ej nått utav 87 utredningar inledda under perioden 121001-
130130 har fem pågått längre än 90 dgr.  

Uppföljning T1 

T1, T2, ÅR 

Socialpsykiatri 2010 2011 2012 

Antal belagda platser i gruppbostad 12 12 14 

Antal personer med kontaktperson    

Antal personer i sysselsättningen (daglig 
verksamhet) 

62 64 61 

 
Stöd, service och omsorg (Handikappomsorg) 

Ronneby kommun ska erbjuda god omsorg, stöd service och trygghet för att uppnå goda 
levnadsvillkor, till personer med funktionsnedsättningar, så att de ska ges möjlighet att leva som 
alla andra. Den enskildes behov ska alltid stå i centrum där individen har möjlighet att påverka och 
vara delaktig i sin vardag. 
 Tidpunkt för 

uppföljning 
• Alla som söker stödinsatser ska få ett beslut inom 90 dagar, från ansökan 

till beslut. 
 

Målet ej nått utav 87 utredningar inledda under perioden 121001-
130130 har fem pågått längre än 90 dgr.  

Uppföljning T1 

T1, T2, ÅR 

• Alla som bor i bostad med särskild service ska erbjudas minst två 
timmars fritidsaktivitet per vecka, med personalstöd 

 

ÅR 

• Samtliga personer med följande insatser; bostad med särskild service, 
korttidsvistelse, personer med personlig assistans (i kommunal regi), 
personligt utformat stöd och deltagare i dagliga verksamheten ska vara 

ÅR 
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delaktiga i utformningen av sin genomförandeplan 
 

 

 
Direktiv 
Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose båda könens 
villkor och behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för kvinnor respektive män, flickor 
respektive pojkar. Årsbasis i bokslutet. 
Samverkan mellan kommunernas nämnder, samt med andra myndigheter och frivillig 
organisationer ska utvecklas och förbättras  
Öppna vårdinsatser ska i första hand erbjudas från kommunens egna verksamheter både för barn 
och vuxna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), Ylva Särnmark, (FP), Tomas Lundberg, (M), 
Leif Olsson, (S), Malin Månsson, (S), Omid Hassib, (V) tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M) 
samt ersättare Johannes Chen, (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna måluppfyllelsen och översända målen till Kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 

Stöd, service och omsorg 
(Handikappomsorg) 

2010 2011 2012 

Antal belagda platser i gruppbostad 48 50 49 

Antal personer med kontaktperson   110 

Ledsagare 15 22 17 

Avlösarservice i hemmet 3 2 4 

Korttidsvistelse 22 30 35 

Korttidstillsyn (förlängd barnomsorg) 8 15 13 

Köp verksamhet/barn 9 10 11 

Antal personer i daglig verksamhet 86 90 122 

Antal personer med Personlig assistans 
i kommunal regi 

27 29 21 

Antal personer med Personlig assistans 
i privat regi 

18 18 20 
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2012/131 

§ 74  Omdisponering av budget. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-06 Omdisponering i budget för 

Socialnämnden, maj månad.  
   

      

Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till omdisponering i budget för Socialförvaltningen presenteras för ledamöterna. Det 
gäller byte av ansvar då det anställts ny enhetschef samt omflyttning av ansvar mellan enheterna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad omdisponering i budget för Socialnämnden. 
_____________________
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2012/131 

§ 75  Begäran om tilläggsanslag i budget 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-16 Begäran om tilläggsanslag för 2013.     

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 
Ratcovich. 

Sammanfattning 
I samband med att Socialnämndens internbudget för 2013 antogs 2012-12-11 gjordes en 
konsekvensbeskrivning av budgeteringen för bla Institutionsvård för barn. I konsekvens-
beskrivningen beskrevs att budgeteringen på 12,9 mkr för Institutionsvård barn bedömdes som 
otillräcklig. Förvaltningen gjorde då bedömningen att kostnaden för 2013 skulle uppgå till ca 15 
mkr. Bedömningen grundades sig på ett behov av i genomsnitt 10 platser per månad.  
 

Antalet ärenden inom barnavården har ökat mycket kraftigt. Under perioden jan-april har 219 nya 
ärenden aktualiserats motsvarande period 2012 aktualiserades 115 ärenden . Även antalet inledda 
utredningar har ökat kraftigt. Under årets första fyra månader har 89 utredningar inletts, samma 
period 2012 inleddes 69 utredningar. Någon tydlig enskild orsak till ökningen har varit svår att 
hitta. Ökningen fördelar sig jämnt över åldrar, orsaker och vem som anmäler. En mindre del av 
ökningen kan förklaras med ökat antal anmälningar från polis om brott hos minderåriga och ett ökat 
antal anmälningar gällande asylsökande till följd av etableringen av flyktingförläggningen under 
slutet av 2012. 

Förändringar i verksamheten 

 
Barn- och familjeenhetens utredningsgrupp består av 6 st socialsekreterare. Dessa handlägger 
inkomna ansökningar/anmälningar om barn som far illa, utreder behov och följer upp pågående 
insatser. 
 
From 1 januari 2013 har förändringar i Socialtjänstlagen inneburit en ökad arbetsbelastning för 
socialsekreterare som utreder anmälningar/ansökningar avseende barn som far illa. 
Lagändringarna innebär bland annat att en tidsgräns införts på två veckor från det att en anmälan 
inkommit fram till dess att man måste fatta beslut om att inleda utredning eller inte. Anmälningar 
skulle tidigare behandlas ”skyndsamt” vilket i praktiken innebar inom 2-4 veckor, i de fall ärendet 
inte var akut. En annan lagändring är att när vårdnadshavare och barn över 15 år säger nej till en 
insats som Socialnämnden föreslår, finns möjligheten att följa upp det barnets situation efter 
avslutad utredning. Denna uppföljning får göras under en period av två månader. Detta gäller de 
ärenden där grunderna för LVU inte är uppfyllda, men barnets behov av stöd är stort. 
 
Tidigare norm för antalet ärenden/ socialsekreterare ligger på max 8 pågående utredningar, utöver 
pågående förhandsbedömningar (ca 3-5 st), samt uppföljning av pågående insatser (ca 8 st). Idag 
har handläggarna nära en fördubbling av antalet pågående utredningar och inflödet av ärenden är 
det dubbla.  Även antalet uppföljningsärenden har ökat. Bedömningen är att utredningsgruppen är i 
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stort behov av personalförstärkning för att hantera de ökade kraven och den kraftigt ökade 
ärendebelastningen. 
 

Under årets första fyra månader har antalet institutionsplaceringar ökat mycket kraftigt. Under 
perioden jan - april 2012 placerade 8 barn på institution. Under samma period i år har 29 barn 
placerats på institution. I nuläget görs bedömningen att kostnaden för 2013 kommer att bli ca 19 
mkr. Bedömningen bygger på utfall hittills och att behovet under resten av 2013 kommer av vara 12 
pågående placeringar per månad.  Ökningen ses som ett resultat av ett kraftigt ökat antal ärenden 
inom barnavården.  

Kostnadsutveckling  

 

Ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården leder till ökade kostnader för 
institutionsplaceringar och ett ökat behov av personal. Under 2013 beräknas kostnaden för 
institutionsvård till 19 mkr och behovet av personalförstärkning till 2,5 handläggartjänster. 

Sammanfattning och förslag 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden begär tilläggsanslag för 2013 om 6,1 mkr avseende institutionsvård barn och 
175 tkr avseende personalkostnader 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), Ylva Särnmark, (FP) Åsa Evaldsson, (M), 
Birgitta Lagerlund, (M), Ingrid Karlsson, (S), Leif Olsson, (S), Malin Månsson, (S), Omid Hassib, 
(V) samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M). 

Yrkanden 
Tomas Lundberg, (M) yrkar med instämmande av Ingrid Karlsson, (S) och tjänstgörande ersättare 
Fredrik Stark (M) att Socialnämnden begär ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr. 
 
Åsa Evaldsson, (M) yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund, (M) att ärendet ska 
återremitteras för att partigrupperna ska kunna ha fortsatta diskussioner i ärendet. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Kristina Valtersson, (M) ställer proposition på yrkande om återremiss mot avgörande på 
dagens sammanträde och finner att Socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde. 
 
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för återremiss av ärendet enligt Åsa Evaldssons, (M) yrkande. 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.  

Omröstningsresultat 
Efter företagens omröstning redovisas två (2) ja-röster och elva (11) nej-röster, Socialnämnden 
beslutar att avslå yrkandet om återremiss och ärendet ska därmed avgöras på dagens sammanträde. 
Hur ledamöterna röstat framgår enligt nedan: 
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Beslutande Ja Nej Avstår 
Kristina Valtersson, (C)  X  
Ingrid Karlsson, (S)  X  
Åsa Evaldsson, (M) X   
Birgitta Lagerlund (M) X   
Tomas Lundberg (M)  X  
Kerstin Haraldsson (C)  X  
Ylva Särnmark (FP)  X  
Malin Månsson (S)      X  
Leif Olsson (S)  X  
Ewa Svensson, (S)  X  
Omid Hassib (V)  X  
Anna-Mi Kullman (SD)  X  
Fredrik Stark, (M) tjänstgörande ers.  X  
 2 11  

Propositionsordning 2 
Ordförande Kristina Valtersson, (C) ställer proposition på Tomas Lundbergs, (M), m fl, yrkande om 
att Socialnämnden ska begära ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr och finner att Socialnämnden bifaller 
detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr för att 
täcka Socialnämndens prognostiserade underskott. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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2013/34 

§ 77  Riktlinjer för bidragsregler gällande studier. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-21 Bidragsregler vid studier.     

      

Enhetschef Jessica Bergqvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Under § 69/2013 ställde Tomas Lundberg frågan om vilken policy som finns när det gäller 
beslutgången om försörjningsstöd vid studier.  
 
Utdrag ur Ronneby Socialnämnds Riktlinjer för ekonomiskt bistånd gällande studerande: 
 
Huvudregeln är att studerande ska finansiera sina studier på annat sätt än genom socialbidrag. 
Komplettering av studiemedel och andra studiesociala bidrag beviljas normalt inte. 

Studerande som deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare, SFI, kan få 
kompletterande försörjningsstöd. 
 
Studerande kan erhålla kompletterande försörjningsstöd för studier på grundskole- och 
gymnasienivå om den studerande är berättigad till studiemedel med högre bidragsdel och hela 
lånedelen även tilläggslån utnyttjas. 
 
I undantagsfall kan studerande erhålla socialbidrag vid studier på grundskole- och gymnasienivå 
även i andra fall, om studierna är ett led i en rehabilitering med syfte att bryta ett långvarigt 
socialbidragsberoende, och är planerade tillsammans med Af.  
 
Arbetslösa som studerar på arbetsmarknadsutbildningar med aktivitetsstöd kan erhålla 
kompletterande socialbidrag även om utbildningen sker inom det reguljära skolväsendet. 
 
Makar där ena parten studerar med studiemedel kan erhålla kompletterande socialbidrag om 
studierna påtagligt förbättrar möjligheterna till en framtida försörjning. Som inkomst räknas då fullt 
studiemedels belopp inklusive lånedelen och ev. tilläggslån. Den studerande har även i andra fall 
möjlighet att fullfölja påbörjad termin.  

Praxis är att studerande inte kan beviljas försörjningsstöd under studietid men undantag kan göras i 
samråd med handläggare enligt ovan. Att läsa enstaka kurser där studietiden omfattar mindre än 25 
% godkänns normalt sett, efter samråd med handläggare, om den sökande fortfarande är 
arbetssökande fullt ut och beredd att ta arbete eller erbjuden arbetsmarknadsåtgärd.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), Tomas Lundberg, (M), Birgitta Lagerlund, 
(M), Malin Månsson, (S), Leif Olsson, (S), Åsa Evaldsson, (M), Anna-Mi Kullman, (SD) samt 
tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M). 
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Yrkanden 
Tomas Lundberg, (M) yrkar att bidragsreglerna ska tas upp för revidering. 
 
Birgitta Lagerlund, (M) yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson, (M) att avslag på yrkandet. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Tomas Lundbergs (M) yrkande mot 
avslag och finner att Socialnämnden beslutar att avslå yrkande om revidering av bidragsreglerna. 
 
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns.  
 
Ja-röst för bifall av Tomas Lundbergs, (M) yrkande. 
Nej-röst för avslag.  

Omröstningsresultat 
Efter företagens omröstning redovisas två (2) ja-röster och elva (11) nej-röster, Socialnämnden 
beslutar att avslå yrkandet om revidering av bidragsreglerna. 
 
Hur ledamöterna röstat framgår enligt nedan: 
 
Beslutande Ja Nej Avstår 
Kristina Valtersson, (C)  X  
Ingrid Karlsson, (S)  X  
Åsa Evaldsson, (M)  X  
Birgitta Lagerlund (M)  X  
Tomas Lundberg (M) X   
Kerstin Haraldsson (C)  X  
Ylva Särnmark (FP)  X  
Malin Månsson (S)      X  
Leif Olsson (S)  X  
Ewa Svensson, (S)  X  
Omid Hassib (V)  X  
Anna-Mi Kullman (SD) X   
Fredrik Stark, (M) tjänstgörande ers.  X  
 2 11  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå Tomas Lundbergs. (M), yrkande om revidering av 
bidragsreglerna, att i övrigt notera redovisning till protokollet. 
 
Reservation 
Tomas Lundberg, (M), reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
_____________________ 
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2012/127 

§ 78  Revidering av delegationsordning för Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-26 Revidering av delegationsordningen för 

Socialförvaltningen.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 2013-03-05 (§ 288) om ny delegationsordning att gälla från 
och med den 2013-04-01. 
 
2.9 Inrättande av fast tjänst och 2.10 Indragning av fast tjänst. Före beslutet ska 
konsekvensbeskrivning ur arbetsmiljösynpunkt redovisas. 
 
”I båda fallen är respektive nämnd delegat och kan vidaredelegera till förvaltningschef enligt 
delegationsordning. För förvaltningschef finns inom delegationsordningens ram möjlighet att 
vidaredelegera arbetsuppgifter till medarbetare som har kunskap inom de ämnesområden som avses. 
Förvaltningschef ska ansvara för att vidaredelegera till rätt person med rätt kompetens enligt 
delegationsordningen.” 

Förslag till beslut 
att Socialnämnden vidaredelegerar besluten enligt ovan, KS delegationsordning p 2.9 och p 2.10 till 
förvaltningschefen, samt att Socialnämndens delegationsordning föreslås reviderad i dessa två 
punkter fr o m beslutets datum. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson,(C), och ledamot Åsa Evaldsson, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vidaredelegerar besluten enligt ovan, KS delegationsordning p 2.9 och p 
2.10 till förvaltningschefen. 
 
Socialnämndens delegationsordning revideras i dessa två punkter fr o m beslutets datum. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
Kommunledningsförvaltningen 
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2013/36 

§ 79  Begäran om remissyttrande gällande Internationell strategi för Ronneby 
kommun. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-21 Yttrande över remiss - gällande 

Internationell strategi för Ronneby 
kommun  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 SOC § 50/2013 2013-04-30, Begäran om 
remissyttrande gällande Internationell 
strategi för Ronneby kommun 

   

3 Handling 2013-03-04 Begäran om remissyttrande gällande 
Internationell strategi för Ronneby 
kommun, Kommunledningsförvaltningen 

   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 19 juni 2012 beslut att en internationell strategi skulle 
skrivas fram för Ronneby kommun. Detta för att skapa en vision, definierad målsättning 
och engagemang kring det internationella arbetet. Strategin skulle också innebära ett 
ramverk, peka ut tydliga prioriteringar för arbetet och definiera de resurser som finns.  
 
Yttrande 
Socialnämnden uppfattar förslaget till den internationella strategin som föredömligt kort 
och strukturerad. Socialnämnden instämmer med intentionerna i den internationella 
strategin att ny kunskap bidrar till kommunens utveckling. En kommun som strävar efter 
utveckling måste ta till sig ny kunskap med öppet sinne. Ny kunskap är ofta nyckeln till 
framgång.  
 
Socialnämnden saknar kommunövergripande gemensamma indikatorer för det 
internationella arbetets fyra övergripande mål. Det skulle bidra till en förbättrad 
utvärdering och uppföljning av kommunens internationella arbete.  
 
Socialnämnden vill se en tydligare formulering avseende jämställdhet. I strategin bör det 
tydligt framgå att det internationella arbetet skall genomsyras av det horisontella målet 
jämställdhet, vilket innebär att varje handlingsplan ska formulera mätbara mål för 
genusperspektivet som redskap för jämställdhet.  
 
En förutsättning för att Socialnämnden skall kunna utveckla sitt internationella arbete är att 
Kommunfullmäktige tillför extra riktade resurser för att möjliggöra nämndens arbete med 
de internationella utvecklingsfrågorna. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet 
och översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Johan Sandevärn 
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2013/35 

§ 80  Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-21 Yttrande över remiss Folkhälsopolicy.     

2 Handling 2013-03-04 Begäran om remissyttrande gällande 
förslag till Folkhälsopolicy., 
Kommunledningsförvaltningen. 

   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet beslutade 2013-02-12 att policyn skickas på remiss till kommunens samtliga 
nämnder och bolag för utlåtande. 
 
Folkhälsopolicyn för Ronneby kommun visar på utvecklingsbehov på folkhälsoområdet och 
innehåller punkter på vad som behöver göras för att uppnå målen. 
 
Yttrandet skall innehålla synpunkter på insatsområden och på hur policyn ska genomföras i de delar 
som berör respektive remissinstans ansvarsområde samt på policyn i sin helhet. 
 
Yttrande 
Synpunkter på insatsområdena: 
Ambitionen i policyn med de övergripande målen och de olika målområdena visar att 
folkhälsorådet täckt in hela befolkningen i fråga om ålder kön etnicitet mm.  
En brist i policyn är att funktionshinderområdet inte omnämns inom något insatsområde. 
För övrigt är insatsområdena relevanta med hänvisning till Socialnämndens ansvarsområden. 
Framförallt är målområdena Barn- och ungdomars uppväxtvillkor och tobak, alkohol, narkotika, 
doping och spel angelägna områden att arbeta brett och förvaltnings- och koncern övergripande. 
De övergripande indikatorerna är väl formulerade och bör kunna hanteras i de olika 
verksamheterna.  
 
Exemplen inom varje målområde hur målen skall uppnås ger en god vägledning på vad som kan 
göras. 
 
Förvaltningens utvecklingsområden under 2013 och 2014 

• Ronneby kommun deltar i ett projekt tillsammans med ytterligare tre kommuner i landet. 
Projektet innehåller två delar i form av upptäckt och insatser för barn som lever  
i våldsutsatta familjer. Barnavården inom myndighetskontoret och Råd & Stöd deltar från 
Ronneby kommun. Från landstinget deltar barnspsykiatrin.  

• Inom Blekinge kompetenscentrum pågår ett arbete med att utveckla en metod för att ge 
familjehemsplacerade barn stöd i sin skolgång. Metoden innebär att ett team bestående av 
psykolog, specialpedagog och socialsekreterare knyts till varje enskilt barn, Social- och 
utbildningsnämnderna i Östra Blekinge arbetar för att kunna införa metoden under 2014. 

• Ett samverkansarbete har inletts under året mellan skola, socialtjänst och polis rörande unga 
som framförallt rökt hasch men även testat andra droger. Arbetet utvecklas och värderas 
efter hand.   
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• Socialförvaltningens förebyggandeteam utvecklar ett samarbete med två av 
utbildningsförvaltningens rektorer för att snabbt sätta in åtgärder i samband med olovlig 
frånvaro. 

• Inom socialpsykiatrin planeras ett deltagande i projektet ”Kultur och Hälsa” som rör 
livsstilsfrågor för personer med psykisk ohälsa. 
 

Genomförande av policyn 
Folkhälsopolicyn ska förankras och integreras i förvaltningens ordinarie arbete. Ledningen styr 
arbetet genom de kanaler som finns upprättade i vårt samverkansavtal. Samtliga verksamheter och 
enheter deltar i att verka för att de olika punkterna under rubriken” Från policyn till handling” 
genomförs. 
 
Policyn i sin helhet 
Policyn är informativ, statistik och hälsotal på folkhälsoområdet redovisas på ett bra sätt. 
Den är pedagogiskt utformad med insatsområdena och vilka krav som ställs på förvaltningarna i 
form av åtgärder, genomförande, uppföljning och samordning som redovisas i ett årligt 
folkhälsobokslut. 
 
Utformningen av policyn kommer att ställa krav på alla medarbetare och förvaltningar för att nå 
framgång med folkhälsoarbetet.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Malin 
Månsson, (S), samt Ylva Särnmark, (FP). 

Yrkanden 
Ylva Särnmark, (FP) yrkar att jämställdhetsperspektivet ska läggas till. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristna Valtersson, (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 
Socialnämnden beslutar att göra följande tillägg i texten: ” Socialnämnden vill se en tydligare 
formulering avseende jämställdhet. I policyn bör det tydligt framgå att Folkhälsoarbetet skall 
genomsyras av det horisontella målet jämställdhet, vilket innebär att varje handlingsplan ska 
formulera mätbara mål för genusperspektivet, som redskap för jämställdhet”. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet med 
följande tillägg: ” Socialnämnden vill se en tydligare formulering avseende jämställdhet. 
I policyn bör det tydligt framgå att Folkhälsoarbetet skall genomsyras av det horisontella 
målet jämställdhet, vilket innebär att varje handlingsplan ska formulera mätbara mål för 
genusperspektivet, som redskap för jämställdhet” och översända detsamma till 
Kommunledningsförvaltningen.  
_____________________ 
Exp. Sofie Ceder



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(26) 

 
Socialnämnden 2013-05-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/12 

§ 81  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 
 

• Arbetet med budget 2014-2015 plan 2016-2017 pågår. 
 

• Ärendet med bostadsplanering kommer att behandlas på juni-sammanträdet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/11 

§ 82  Delegationsbeslut. 
 
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Revidering av attestlistan för Socialförvaltningen. 
 
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
: 
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2013/10 

§ 83  Delgivningsärende mm. 
 
Socialstyrelsen – Beslut 2013-05-15 (för kännedom) Tillsyn av HVB barn och unga vid Cura Park 
ungdomsboende i Ronneby. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-05-20 Cirkulär 13:12 - Lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalförbundet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 
_____________________ 
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§ 84  Övriga frågor. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, (C), lämnade information om föreläsning om Samsjuklighet/ 
beroendevård i samverkan den 8 maj 2013, tillsamman med Ingrid Karlsson, (S) och Birgitta 
Lagerlund (M). 
 
Vidare om ett Finsam sammanträde den 18 april 2013, tillsammans med Ingrid Karlsson, (S). 
 
Samt om ett besök på Cura Park/ensamkommande flyktingbarn den 13 maj 2013. 
 
Anna-Mi Kullman, (SD) ställer frågan hur man behandlar anonyma tips när det gäller tex barn. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att självklart tas de emot, men de anses inte lika 
mycket värda som tips/anmälningar som är underskrivna. Den person som anmält kan namnges, om 
den som blivit anmäld kräver detta. Om personen riskerar att bli utsatt för hot/våld kan 
Socialnämnden besluta om sekretesskydd. 
 
Anna-Mi Kullman, (SD) ställer frågan om hur försörjningsstödet fungerar när det gäller svenska 
medborgare, om en pensionär/gammal/sjuk person har det dåligt ställt men har tex bil, hus e dyl kan 
komma ner till Socialförvaltningen och få sin, tex medicin, betald.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att alla som söker försörjningsstöd utsätts för en 
prövning, skulle det vara akut gör man en nödprövning för att ge hjälp. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich meddelar att Socialnämnden i juni eventuellt blir ett långt 
sammanträde. Ärendemängden får påvisa om det finns behov av att sammanträdet tidigareläggs, 
detta kommer att framgå av kallelsen, även Arbetsutskottet kan tidigareläggas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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