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§ 165 Dnr 2022-000014 006 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Utskickad dagordning fastställs.      

________________ 

Exp: Akten 
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§ 166 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare och tid för justering- 2022 

 

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-12-06 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 167 Dnr 2022-000005 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning - 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, 

placeringskostnader för barn/unga samt vuxna beslut enligt LSS, Sol, LVU 

samt LVM och arbetsmarknadsinsatser visar ett sammanlagt underskott med 

8 361 tkr.      

Avvikelse 

Ökade placeringskostnader för personer med beroendeproblematik, våld i 

nära relation, personlig assistans samt köp verksamhet inom funktionsstöd 

ger en prognos med ca 2 000 tkr högre i jämförelse med prognos i tertial 2.      

Bedömning 

Oroväckande med ökade kostnader för personer med missbruksproblem samt 

att behovet av skydd pga. att våld i nära relation ökar ytterligare.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna oktober månads uppföljning. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Martin Moberg (S), 

Marianne Flink Lundkvist (L), Martin Johansson (S), Ewa Kihlström-

Widstrand (SD), Carina Aulin (SD), Bridget Anne Afor (KD), Ylva 

Särnmark (M), Pia Zickbauer-Svabre (S) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att godkänna uppföljningen samt 

att: 

- På nästa arbetsutskott ska diskussion påbörjas gällande kontona 540 

och 545 om vart vi befinner oss i nuläget och hur vägen framåt ser ut 

då vi måste komma i balans med underskotten. 

- Arbetsmarknadsenheten ska redovisa samtliga projekt och målgrupp 

till nästa nämnd.       
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Godkänna oktober månads uppföljning. 

2.  På nästa arbetsutskott ska diskussion påbörjas gällande kontona 540 

och 545 om vart vi befinner oss i nuläget och hur vägen framåt ser ut 

då vi måste komma i balans med underskotten. 

3. Arbetsmarknadsenheten ska redovisa samtliga projekt och målgrupp 

till nästa nämnd. 

________________ 

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning, oktober 2022 
 

Exp: Akten 
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§ 168 Dnr 2022-000032 700 

Internkontroll, uppföljning – Period 2, 2022 

Ärendet föredras av kvalitetsutvecklare Linda Holmberg. 

 

Sammanfattning  

Internkontrollplan 2022 innehåller 11 risker och 13 kontrollmoment. För 2 

kontrollmoment gjordes en första uppföljning under period 1 i maj 2022. De 

2 och övriga 12 kontrollmoment har följts upp under period 2 i oktober-

november 2022. 

 

Vid granskning av de 13 kontrollmomenten visar 5 på väsentlig avvikelse 

och 8 visar på ej väsentlig avvikelse. Åtgärdsplaner har tagits fram för de 

kontrollmoment som visar på väsentlig avvikelse. För de kontrollmoment 

som inte visar på avvikelse har inte någon åtgärdsplan tagits fram. De 

åtgärdsplaner som togs fram vid granskningen under period 1 fortsätter gälla 

även om granskningen inte visar på avvikelse nu. 

 

Se resultat och åtgärder i bilaga Internkontroll uppföljning - Period 2 

2022_SN. 

 

Utvecklingsarbete för Internkontroll 

Under granskningsperioden har det visat sig att vissa risker, kontrollmoment 

och metoder varit otydligt formulerade, vilket gjort det svårt att genomföra 

vissa granskningar. För att förtydliga och förenkla arbetet med intern 

kontroll har ett arbete med att se över riskformuleringar, kontrollmoment och 

metoder påbörjats.           

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningsrapporten för 

internkontroll, period 2.  

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), 

Magnus Björk (S) och Thomas Svensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för 

internkontroll, period 2. 

________________ 

Bilaga 2: Internkontroll uppföljning - Period 2 2022_SN  

 

Exp:  

Akten 

Förvaltningschef 

Kvalitetsutvecklare 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 169 Dnr 2022-000099 002 

Ändring i delegationsordning Socialnämnden 

Ärendet föredras av enhetschef Else-Mari Emilsson. 

 

Sammanfattning  

220701 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det 

finns därmed ett behov av att komplettera Socialnämndens 

delegationsordning.  

Det har även uppkommit behov av förändringar i nuvarande 

delegationsordning.  

  

Tillägg i delegationsordningen 

 
 Särskilt övervägande om 

att ansöka om 

flyttningsförbud.  

6 kap 8a § SoL Socialnämndens 

arbetsutskott 

 

När vårdnadshavare 

eller barn över 15 

begär att familje-

hemsplacering ska 

upphöra. 

 Särskilt övervägande om 

att ansöka om vårdnads 

överflyttning. 

6 kap 8b § SoL Socialnämndens 

arbetsutskott 

 

Efter 2 år i samma 

familjehem och 

därefter årligen.  

 Särskilt övervägande om 

att ansöka om vårdnads-

överflyttning 

13 c§ LVU Socialnämndens 

arbetsutskott 

 

Efter 2 år i samma 

familjehem och 

därefter årligen.  

 Beslut om uppföljning 

vid upphörande av LVU-

vård 

21b § LVU Enhetschef Uppföljningsskyldig-

heten gäller alla barn 

under 18 år där vård 

enligt LVU upphör 

oavsett 

placeringsform.  

 Beslut om att uppmana 

till provtagning inför 

umgänge 

32 a § LVU Socialnämndens 

Arbetsutskottet 

 

 Beslut att uppmana till 

provtagning inför 

vårdens upphörande 

32 b § LVU Socialnämndens 

arbetsutskott 

 

 

 

 Övervägande om att 

ansöka om 

vårdnadsöverflytt när 

barnet varit placerad i 

6 kap. 8 § FB Socialnämndens 

arbetsutskott 
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samma familjehem i två 

år. 

   

 Beslut om framställan till 

CSN, centrala 

studiemedelsnämnden, 

om ändring av 

betalningsmottagare för 

studiestöd i samband 

med placering av barn 

och ungdom i enskilt 

hem eller HVB.  

2kap 33 § 

Studiestöds-

förordningen.  

Handläggare  

 

 Beslut om kostnader i 

samband med utredning 

gällande barn och unga 

 

-upp till 5000 kr 

 

-över 5000 kr 

  

4 kap 1 § SoL 

  

 

 

 

 

Teamledare 

 

Enhetschef 

 

 

 

Beslut att godkänna ett 

enskilt hem som jourhem  

6 kap 6§ 3 st 

SoL 

Socialnämndens 

arbetsutskott 

 

  

Ändringar i nuvarande delegationsordning  

                     

Nuvarande: 
 

13.19 Beslut om bistånd i 

form av öppenvård  

 

-intern  

 

-extern 

4 kap 1 § SoL  

 

 

Handläggare 

 

Enhetschef 

 

  

 

Föreslagen ändring: 
 

13.19 Beslut om bistånd i 

form av öppenvård 

  

-intern max 12 

månader 

 

-intern efter 12 

månader 

 

-extern 

4 kap 1 § SoL  

 

 

 

Handläggare 

 

 

Teamledare 

 

Enhetschef 

Samtliga beslut ska 

tidsbegränsas 
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Nuvarande: 

 

 

Föreslagen ändring:  
 

13.5 Beslut om att avsluta 

utredning utan åtgärd.  

11 kap. 1 § SoL Teamledare  

        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att; 

- Anta föreslagna ändringar och tillägg i Socialnämndens 

delegationsordning.   

    

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna ändringar och tillägg i 

Socialnämndens delegationsordning. 

________________ 

Exp:  

Kvalitetsutvecklare Linda Holmberg 

Enhetschef Else-Mari Emilsson 

 

 

13.5 Beslut om att utredning 

inte skall föranleda 

åtgärd 

11 kap. 1 § SoL Teamledare 
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§ 170 Dnr 2022-000190 700 

Sociala samfonden 2022 

 

Sammanfattning  

I år har 37 hushåll sökt pengar från fonden.  

 

Annonsering 
Annonsering har endast skett i kommunrutan samt i Stadshuset och i 

socialkontorets väntrum.      

Bedömning 

Vi föreslår att 9 hushåll det vill säga 9 ansökningar kan få pengar från 

Sociala Samfonden. 7 av hushållen är aktuella på Försörjningsenheten. 

 

Vårt förslag till att bevilja 

Vi har valt att prioritera hushåll som ansöker om julklappar/presenter till 

barn och ungdomar. Dessa 19 barn och ungdomar beviljas 800 kr vardera. 

Vi har även valt att bevilja pengar till ett hushåll som söker till 

hushållsartiklar. Personen beviljas 600 kr. 

Av de 19 barnen fick 2 barn pengar från fonden år 2020.  

 

Vårt förslag att inte bevilja 

Av de som får avslag har 21 hushåll barn, totalt 66 barn. Av dessa hushåll är 

19 aktuella på Försörjningsenheten. De söker till lite olika saker men alla 19 

ansöker om vinterkläder/vinterskor till sina barn vilket redan ingår i 

riksnormen. Som motivering till ansökan uppger de att allt har blivit dyrare 

och att deras ekonomiska bistånd inte räcker till dessa utgifter. 

Övriga avslag beror på att hushållen har inkomster över norm, ansökan 

inkommit för sent eller söker till sådant som de kan få via ekonomiskt 

bistånd.     

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta enligt bedömning ovan.      

 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp:   

Akten 

Socialförvaltningen 
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§ 171 Dnr 2022-000057 700 

Redovisning av FUT- handläggarens uppdrag 

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson. 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet konverterades en socialsekreterartjänst till en tjänst som FUT-

handläggare på Försörjningsenheten. Omfattningen är en heltidstjänst. I 

FUT-handläggarens uppdrag ingår att utreda misstankar om felaktiga 

utbetalningar, genomföra de systematiska kontrollerna av ansökningar om 

ekonomiskt bistånd varje månad, hantera återkrav samt arbeta med 

förebyggande åtgärder såsom informationsinsatser.  

 

FUT-utredningar 

Vid misstanke om att ekonomiskt bistånd felaktigt betalats ut till en person 

görs en separat utredning avseende detta. Indikationer om en felaktig 

utbetalning kan komma utifrån genom exempelvis en anmälan, men det 

vanligaste är att det upptäcks inom ramen för handläggningen av det 

ekonomiska biståndet eller vid de systematiska kontrollerna.  

 

Under perioden 220101-220930 har 16 st. FUT-utredningar avslutats med 

beslut om återkrav av felaktigt utbetalat ekonomiskt bistånd. Summan som 

återkrävs är totalt 350 534 kr. Polisanmälningar har gjorts i tre ärenden.  

 

Systematiska kontroller 

De systematiska kontrollerna genomförs varje månad då 45 ärenden 

slumpmässigt väljs ut för kontroll. Urvalet tas fram av RPA Ronney. Den 

person som blir utvald i kontrollen får en begäran om att lämna in underlag 

till sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Både inkomster och utgifter ska 

styrkas och handlingarna som krävs in är bland annat kontoöversikt, 

kontoutdrag och de fakturor personen ansöker om. Kontrollen görs innan 

beslutet fattas om ekonomiskt bistånd för att förebygga och förhindra 

felaktiga utbetalningar. Det är FUT-handläggaren som handlägger de 

ansökningarna som kontrolleras. Under perioden januari-september har totalt 

192 ärenden granskats. Resultatet är enligt nedan: 
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Resultat 
Antal 

ärenden Belopp 

Utan avvikelse 98   

Ej styrkt utgifter, avslagits 65 32 566 kr 

Inkomster som ej redovisats i 
ansökan 46 120 387 kr 

    152 953 kr 
 

Hantering av återkrav 

För den som exempelvis väntar på en ersättning eller har tillgångar i form av 

en fastighet och väntar på försäljning kan ekonomiskt bistånd beviljas mot 

återkrav. Det betyder att individen ska betala tillbaka biståndet till 

kommunen så fort man fått tillgång till den förväntade ersättningen. Det är 

ett fåtal individer som återbetalar enligt den överenskommelse som görs i 

samband med att beslutet om återkrav fattas. Det finns numera en tydlig 

arbetsprocess för hanteringen av återkrav, dock finns det ett ganska stort 

antal återkrav som beviljats bakåt i tiden och som blivit liggande utan 

hantering. Dessa jobbar FUT-handläggaren aktivt med. Detta arbete har 

resulterat i att 29 ärenden har avslutats hittills under året. Ett återkravsärende 

avslutas på grund av att återkravet efterges, ersättningstalan väcks eller att 

skulden inbetalas i sin helhet. Hittills i år har 14 ärenden avslutats med 

anledning av att återkravet inbetalats. Totalt har 59 350 kr inbetalats i dessa 

återkrav, varav vissa av återkraven har avbetalats under en längre tid.   

 

Förebyggande åtgärder 

I FUT-handläggarens uppdrag ingår att arbeta förebyggande för att undvika 

att ekonomiskt bistånd utbetalas felaktigt. Genom att lämna tydlig 

information till klienter om vad det innebär att söka ekonomiskt bistånd kan 

vi förebygga felaktigheter. FUT-handläggaren har tagit fram en 

informationsfolder som lämnas ut vid nybesök och vid behov. I 

medborgarservice har en plansch hängts upp med tydlig information, steg för 

steg, om hur den digitala ansökan ska fyllas i. FUT-handläggaren finns 

tillgänglig för att gå ut i medborgarservice och hjälpa till att fylla i ansökan 

eller svara på frågor. I december ska Överförmyndarnämnden ha ett 

informationstillfälle för gode män i Blekinge och där ska FUT-handläggaren 

vara med och informera om ekonomiskt bistånd.      

      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående information om 

FUT-handläggarens uppdrag.      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Christian Ivarsson (SD), 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S), Martin Johansson (S), Magnus 

Björk (S), Bridget Anne Afor (KD) och Marianne Flink Lundkvist (L). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående information om FUT-

handläggarens uppdrag. 

________________ 

Underlag: Informationsfolder 

 

Exp: Akten 
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§ 172 Dnr 2022-000180 101 

Yttrande motion ”Inför sommarlovspeng och 
jullovspeng för barn som lever i familjer med 
ekonomiskt bistånd 

Ärendet föredras av enhetschef Malin Gustafsson. 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har lämnat en motion avseende 

ett införande av extra bistånd till barn som bor i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd för att möjliggöra en meningsfull ledighet för alla barn i 

Ronneby kommun.   

 

Motionärerna föreslår att: 

- Att det tas fram ett förslag på hur utformning av en sommarlovspeng 

och jullovspeng ska se ut. 

- Att sommarlovspeng och jullovspeng införs för alla barn som bor i 

familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. 

 

Socialnämndens riktlinjer 

Möjlighet att bevilja extra bistånd till barn som ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd finns redan i Ronneby kommun, i enlighet med 

Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd: 

”Ekonomiskt bistånd för fritidskostnader kan utgå till hushåll med barn när 

hushållet under lång tid är beroende av ekonomiskt bistånd eller till övriga 

hushåll om det finns särskilda skäl. Bistånd kan beviljas med upp till 2 000 

kr per barn och år.”  

Det extra biståndet kan beviljas till exempelvis avgift för fritidsaktiviteter, 

träningsläger, rekreationsresor m.m.  

Riksnormen 

Nivån på försörjningsstödet för varje individ i ett hushåll bestäms av 

riksnormen. Riksnormen fastställs varje år av regeringen och innehåller 

kostnader för livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, förbrukningsvaror, 

hälsa/hygien samt dagstidning och telefon. Av bifogad riksnorm framgår 
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beloppen för respektive åldersgrupp. För 2023 räknas samtliga belopp i 

riksnormen upp med 8,6 %.  

Barnkonsekvensanlays 

Samtliga barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd i Ronneby 

kommun berörs av detta beslut. I september ingick totalt 357 barn under 18 

år i familjer med ekonomiskt bistånd. Bakgrund och förutsättningar för 

barnen varierar. Alla barn får sina behov av fritidskostnader tillgodosedda 

genom riksnormen. I Ronneby kommun kan i enlighet med Socialnämndens 

riktlinjer extra bistånd beviljas till utgifter avseende barns fritidsaktiviteter 

och rekreation med upp till 2000 kr per år. Härigenom tillförsäkras barnens 

behov av en meningsfull fritid i vår kommun och barnens utveckling och 

levnadsvillkor främjas.  

Barnen har inte varit direkt delaktiga i detta beslut, men genom de 

ekonomiska rådgivningssamtalen som genomförs med samtliga föräldrar 

med ett långvarigt biståndsbehov inhämtas information om barnens behov 

och ibland är barnen med vid dessa samtal.      

Bedömning 

I motionen framförs att bostadsbidraget för barnfamiljer ligger kvar på en 

oförändrad nivå. Regeringen har beslutat att alla barnfamiljer som har 

bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag under perioden juli–december 2022 för 

att kompensera fördyrade levnadsomkostnader. Tilläggsbidraget är ett 

tillfälligt extra stöd om 25 procent av ordinarie bostadsbidrag och betalas ut 

automatiskt. I Ronneby kommun har vi beslutat att inte medräkna detta 

belopp som en inkomst i beräkningen av försörjningsstödet då det tydligt 

framgår att tilläggsbidraget avser fördyrade levnadsomkostnader. Det finns 

ett förslag från regeringen att det extra bidraget ska förlängas även under 

2023.   

Genom riksnormen och Socialnämndens riktlinjer om extra bistånd för barns 

fritidsaktiviteter med upp till 2000 kr per år tillförsäkras barns behov av en 

meningsfull fritid i vår kommun.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

- Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M) och Anna Carlbrant (-).  
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Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) och Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget. 

Malin Månsson (S) yrkar på att följande tillägg görs till tjänsteförslaget:  

Vi anser det viktigt att vi för att gynna både de barn som motionen avser, och 

alla övriga barn i kommunen, håller låga taxor och avgifter i våra 

anläggningar och föreningar. De barn som är i behov av extra medel ska 

informeras om möjligheten om de 2000 kr som finns att söka, samt 

informeras om Sociala samfonden som går att söka medel från som utbetalas 

innan jul.     

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget genom 

öppen acklamation och finner att socialnämnden bifaller detsamma.   

Omröstning begärs och genomförs.  

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja. De som önskar bifalla 

tjänsteförslaget samt Malin Månssons (S) tillägg röstar nej.  

  

Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Anna Carlbrant (-) X   

Malin Månsson (S)  X  

Birgitta Lagerlund (M) X   

Thomas Svensson (S)  X  

Nils Nilsson (S)  X  

Magnus Björk (S)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Marianne Flink Lundkvist (L) X   

Eva Johansson (C) X   

Pia Zickbauer- Svabre (S)  X  

Christian Ivarsson (SD) X   
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Carina Aulin (SD) X   

Therese Åberg (M) X   

 

Enligt omröstning ovan avges 8-ja röster och 5-nej röster. Ordförande 

Therese Åberg (M) finner därmed att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp:  

Akten 

Kommunstyrelsen 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(37) 
2022-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2022-000018 700 

Feriearbete 2022 

Ärendet föredras av enhetschef Magnus Abrahamsson. 

 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2022 

har 134 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Precis som 

2021 så erbjöds feriearbete inom privat näring där vi riktade erbjudande till 

Ronnebys besöksnäringsnätverk i samråd med Enheten för Näringsliv och 

Kommunikation. Kostnaden för feriearbetarnas löner uppgick till 1 527 148 

kronor sommaren 2022.      

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får verksamheten för 

Arbetsmarknad och integration in 150-200 stycken ansökningar, av dem så 

brukar 10 % vara felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna 

inte är i rätt ålder eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 

10 % brukar efter det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att 

de fått annat arbete. Inför sommaren 2022 var det 134 stycken som tackade 

ja till sin placering och utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 

1 527 148 kronor. 2022 att vi använde oss av regeringens satsning på 

ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som handledare och skapade 

ett tillsynslag som tog hand om grillplatser samt andra träffpunkter inom 

spåren i Ronnebyslingorna. På det sättet lyckades vi även i år ge alla som var 

berättigade feriearbete 3 veckors arbete. Feriearbete ger unga möjligheten att 

få erfarenhet, ofta deras första erfarenhet, av arbetslivet. Det ger de unga en 

inblick i arbetslivet men det ger också Ronneby kommun en möjlighet att 

visa upp vilka verksamheter som finns och vilken bredd det finns i 

arbetsmöjligheter inom kommunen.      

Förslag till beslut 

Verksamheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår socialnämnden att 

föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 527 148 kr för att täcka kostnaderna 

för feriearbetarnas löner sommaren 2022.       
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Nicolas Westrup (SD) och 

Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 527 148 kr 

för att täcka kostnaderna för feriearbetarnas löner sommaren 2022. 

________________ 

Exp:  

Akten  

Kommunstyrelsen 
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§ 174 Dnr 2022-000090 192 

Remissvar, på motion, ”Att utreda möjligheten att 
öppna ett café på Vidablick, i privat eller kommunal 
regi” 

 

Sammanfattning  

Den tidigare restaurangen på Vidablick stängdes pga. pandemin, liksom 

övriga serveringar på våra kommunala äldreboenden, tidigt under 2020. 

Som en del av 40-miljoners besparingen permanentades stängningen av 

Vidablick restaurang.  

Sverigedemokraterna, genom Nicola Westrup, Gina Hallberg Johansson och 

Carina Aulin, yrkar i sin motion att utreda möjligheterna att öppna ett café i 

den tidigare serveringsdelen, i privat eller kommunal regi. (Se bilaga 2)      

Yttrande och bedömning 

Att öppna ett café i den tidigare serveringsdelen på Vidablick är, rent 

praktiskt, inte så svårt att realisera. 

Serveringslinje med kyl-bad finns på plats. Diskrum ca 15kvm finnes i direkt 

anslutning till serveringen. Enligt Elena Johansson, chef kostenheten, 

behöver diskmaskinen ersättas. 

Övrigt som behöver kompletteras: 

* storköks-utrustning som kyl/frys, ugn,  

* kaffebryggare, vattenkokare 

* porslin, glas, bestick, serveringsbrickor  

I den inglasade serveringsdelen finns plats för ca 15 sittande gäster. De 

övriga gemensamhetsytorna direkt utanför erbjuder ett större antal sittplatser. 

Kommunal regi. Att driva ett café på Vidablick i kommunal regi, med 

möjlighet för både funktionsstöd och arbetsmarknadsenheten att låta 

deltagare praktisera, arbetsträna eller arbeta är en mycket god idé enligt 

Jessica Masmanidou, verksamhetschef funktionsstöd, samt undertecknad. 

Budget för ett café på Vidablick är i dagsläget svår att ge, men använder 

man på café stadshuset som referens och dess budget så ger det ju ändå en 

fingervisning. Personalkostnader ca 1 miljon, en heltidsanställd som 

ansvarig, två deltid med lönebidrag samt en personal från sysselsättningen. 

Denna arbetsstyrka är minimal för dess verksamhet och väldigt sårbar vid 

sjukdom och semester. Med rådande prislista är inköp v/s försäljning i stort 
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sett ett nollsumme-spel under 2022. Café stadshuset belastas inte med någon 

hyreskostnad. Personalbudgeten är baserad på caféts öppettider 08-15,  

måndag-fredag. 

Enligt lokalstrategen kommer en intern självkostnadshyra hamna (väldigt 

preliminärt) runt 90 000 kr per år.  

Privat regi. Marknadshyra för en privat aktör beräknas till ca 120 000 kr per 

år, givetvis beroende på villkor efter förhandling.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna remissvaret samt överlämna det 

till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Magnus Björk (S), 

Marianne Lundkvist (L) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M), Magnus Björk (S) och Malin Månsson (S) 

yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna remissvaret samt överlämna det till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare hantering. 

________________ 

Underlag:  Beslut-2022-000197 192-KS § 87 

Motion om Vidablicks café 

 

Exp:  

Akten  

Kommunstyrelsen 
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§ 175 Dnr 2022-000160 101 

Remissvar Granskning av kommunens arbete för att 
motverka psykisk ohälsa 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ronneby kommun granskat 

kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 

ändamålsenliga strategier och tillräcklig samverkan med externa aktörer 

avseende invånare med psykisk ohälsa. 

”Utifrån våra iakttagelser är vår bedömning att det vid granskningens 

tidpunkt inte är tydligt hur hållbarhetsstrategins inriktning psykisk hälsa ska 

hanteras av nämnderna och vad som förväntas uppnås. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen: 

 Förtydliga hur hållbarhetsstrategins inriktning mot psykisk hälsa ska 

hanteras av nämnderna och vad som förväntas uppnås. Som en del av 

detta sätta målvärden kopplade till nyckeltalen för uppföljning av 

arbetet med psykisk hälsa. 

 Se över behovet av en kartläggning av psykisk hälsa i kommunen 

som kan ligga till grund för beslut om riktade aktiviteter. 

 Tillse en dokumenterad ansvarsfördelning mellan nämnderna 

avseende arbetet med psykisk hälsa.  

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, 

utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden:  

 Tillse att hållbarhetsstrategins inriktning psykisk hälsa omsätts i 

aktiviteter och/eller handlingsplan för det nämndspecifika arbetet.  

 Säkerställa tydlig dokumentation av de aktiviteter som ska 

genomföras för att nå gemensamma målsättningar i externa 

samarbeten och uppföljning av hur kommunen bidrar till 

målsättningarna.” 
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Ur Ronneby kommuns antagna Hållbarhetsstrategi 

”3.5.1 Psykisk hälsa  

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, 

psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Under de senaste decennierna har 

psykisk ohälsa lyfts fram som ett växande folkhälsoproblem. Allt fler lider 

av psykisk ohälsa vilket tar sig i uttryck redan i tidig ålder. Det är tydligt att 

en av våra viktigaste samhällsutmaningar är att vända denna utveckling. Vi 

behöver angripa denna utmaning på alla nivåer och förstå kopplingen mellan 

Ronnebybornas levnadsvillkor och hälsa. Välbefinnande ska ses som en 

viktig förutsättning för att klara av sin skolgång, komma in på 

arbetsmarknaden och bibehålla en god livskvalitet genom hela livet. Vi ska 

fokusera på det hälsofrämjande arbetet för en ökad psykisk hälsa och det 

förebyggande för att motverka psykisk ohälsa och suicid.  

Övergripande inriktning: Vi främjar en god och jämlik hälsa.                                                                                                   

Detta når vi genom att:  

• Vi har ett hälsofrämjande synsätt och tillhandahåller stödjande livsmiljöer 

och ökar frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna i Ronneby 

 • Vi identifierar hälsoskillnader utifrån socioekonomiska faktorer och 

särskilt utsatta grupper som grund för riktade insatser  

• Vi har kunskap om psykisk ohälsa för att säkerställa tidig upptäckt och för 

att motverka stigmatisering av personer med psykisk ohälsa  

• Vi arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet” 

 

Förvaltningens synpunkter 

I revisionsgranskningen finns en del av de aktiviteter förvaltningen arbetar 

med i det operativa arbetet. Utöver de redovisade finns mycket annat arbete 

som pågår. Förvaltningens uppdrag enligt lagstiftning, kommunal styrning 

mm går i linje med att förebygga psykisk ohälsa såväl på gruppnivå som 

individnivå. De, av fullmäktige, beslutade strategiska målen är nedbrutna på 

nämndsnivå med indikatorer. För att uppnå en god måluppfyllelse arbetar de 

olika enheterna inom förvaltningen med aktiviteter. Dessa aktiviteter är inte 

rapporterade till nämnden.  

Vid tidpunkten för granskningen finns inte kopplingen till 

Hållbarhetsstrategin om vilka aktiviteter som pågår samt vilka aktiviteter de 

olika nämnderna gör i samverkan. Det pågår ett arbete med att utveckling av 

rapporteringssystemet Stratsys för att synliggöra det i samband med 

uppföljningar. 
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Utöver det finns en väletablerad samverkan med regionen. Den snart antagna 

verksamhetsplanen för kommande år kommer att innehålla en hel del 

indikatorer inom området psykisk ohälsa.  

Socialnämnden menar att utifrån de resurser man har att tillgå med inriktning 

mot psykisk ohälsa gör ett bra arbete men att det självklart behöver 

rapporteras så det blir synliggjort om vi lyckas med stegförflyttningar till 

förbättringar.  

Det som saknas är dokumenterad ansvarsfördelning mellan nämnderna. 

Förvaltningens inställning är att trots avsaknad av det har vi ett väl 

fungerande samarbete.                                                                                  

Det som saknas är en tydlighet från kommunstyrelsen vad som ska 

prioriteras.           

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget samt överlämna 

detsamma till kommunrevisorerna.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), Ylva 

Särnmark (M) och Ewa Kihström-Widstrand (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget samt överlämna detsamma till 

kommunrevisorerna. 

________________ 

Underlag: Granskning av kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa 

 

Exp:  

Akten 

Kommunrevisorerna 
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§ 176 Dnr 2022-000010 042 

Verksamhetsuppföljning, vuxenenheten - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Vuxenenheten och Sesam, oktober månad 

2022, redovisas för nämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Martin Johansson (S) och 

Marianne Flink Lundkvist (L). 

      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning Vuxenenheten oktober 2022 

Verksamhetsuppföljning Sesam oktober 2022  

Exp: Akten 
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§ 177 Dnr 2022-000008 042 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn - 
2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Barn- och familj, oktober månad 2022, 

redovisas tillsammans med orsaker och insatser för nämnden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och 

Martin Johansson (S). 

      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag:  Verksamhetsuppföljning barn oktober 2022 

Aktualisering och insats barn oktober 2022 

Exp: Akten 
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§ 178 Dnr 2022-000009 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd - 2022 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljning för Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, oktober 

månad 2022, redovisas för nämnden.      

      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhetsuppföljning Försörjning oktober 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 179 Dnr 2022-000087 042 

Verksamhetsuppföljning arbetsmarknad och 
integration (AME) 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsuppföljningar för Arbetsmarknad- och integrationsenheten, juni 

månad 2022, redovisas för nämnden. Enhetschef Magnus Abrahamsson 

redovisar statistiken och svarar på frågor.      

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M) och Martin Johansson (S).  

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Statistik AME oktober 2022 

 

Exp: Akten 
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§ 180 Dnr 2022-000006 700 

Aktuellt i verksamheten 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Jessica 

Masmanidou informerar: 

Under året har det varit ca 15 Lex Sarah utredningar, ingen har anmälats till 

IVO. Sju av dessa Lex Sarah har inkommit senaste månaden inom 

funktionsstöd. Personalen har blivit bättre på att rapportera avvikelser då det 

har arbetats mycket med att öka kompetensen inom området. 

Socialnämnden kommer vid årsskiftet byta namn till Nämnden för arbete- 

och välfärd. Förvaltningen har ännu inte beslutat vad de ska kalla sig.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och 

Ylva Särnmark (M). 

      

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet och ser positivt på att 

avvikelser rapporteras och att förvaltningen aktivt jobbar med systematiskt 

kvalitetsarbete. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 181 Dnr 2022-000003 006 

Delgivningsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Nedanstående delgivning presenteras under innevarande sammanträde: 

 Beslut-2017000410-KS-§ 40 Inriktning för antal medarbetare per 

chef 

 Beslut-2022000253-KS-§ 214 Socialförvaltningens ej verkställda 

beslut 

 Beslut-2022000201-KS-§ 205 Internbudget Arbetsmarknads- och 

integrationsenheten 2022 

 Direktionsprotokoll 2022-11-04 justerat Cura Individutveckling 

 §46 Beslut om uppsägning av 4 lägenheter för skyddat boende samt 1 

för våldsutövare 

 §48 Beslut om fastställande av vårdavgifter för basklienterna på 

Sjöarp för 2023 

 §47 Beslut om Budget 2023 samt plan 2024-2025 för 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

 Budget 2023 och plan 2024-2052 för Cura Individutveckling      

      

     

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 182 Dnr 2022-000004 006 

Delegationsärenden- 2022 

 

Sammanfattning  

Delegationsbeslut för perioden 2022-10-01 till 2022-10-31 redovisas 

skriftligt.      

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 183 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor- 2022 

 

Sammanfattning  

Martin Moberg (S) och Marianne Flink Lundkvist (L) har gjort 

verksamhetsbesök hos enhetschef Jenny Tapper och hennes personal på Råd 

och stöd och informerar muntligt om sitt besök. 

 

Beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 

 


