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Sammanträdesdatum 

2023-01-24 (extrainsatt) 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset Kallingesalen, kl. 16:15 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Martin Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2023-01-31 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-18 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Martin Johansson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-01   

Datum då anslaget tas ned 2023-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Sofie Åkerström 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Therese Åberg (M) 
Martin Johansson (S) 
Eva Kihlström-Widstrand (SD) 
Thomas Svensson (S)  
 
 
 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef  
Jessica Masmanidou, verksamhetschef 
Emma Stahre, verksamhetschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare  
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Ärendelista 

§ 17 Dnr 2023-000002 006 4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 18 Dnr 2023-000010 734 5 
Bostad för barn och unga enligt LSS, Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade ...................................................................... 5 
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§ 17 Dnr 2023-000002 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Martin Johansson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2023-01-31 kl. 17.00.  

________________ 

Exp: Akten 

 

 



 

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(7) 
2023-01-24 (extrainsatt)  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2023-000010 734 

Bostad för barn och unga enligt LSS, Lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade 

 

Sammanfattning  

 

Bakgrund 

Det finns ett antal barn i Ronneby Kommun som har ett omfattande 

stödbehov utifrån funktionsnedsättning och social problematik. Det är barn 

med komplexa och omfattande behov, som måste mötas med individuellt 

specialanpassade lösningar. 

Dessa barn placeras ofta i HVB, SIS-institution eller LSS- boende i annan 

kommun. Det vill säga, vi köper stöd och plats från andra aktörer. I många 

fall innebär det för det enskilda barnet många uppbrott och flera placeringar i 

olika boendeformer innan vi hittar rätt. Det innebär även att barnet lyfts ur 

sin sociala kontext och får ett längre avstånd till sin familj och övriga 

nätverk, som skola och andra vårdgivare (BUP och habiliteringen). För varje 

uppbrott barnet behöver göra vid en icke fungerande placering påverkas 

barnets mående och utveckling.  

Vi har idag ett akut behov för ett enskilt barn att skapa eller hitta en hållbar 

boendelösning. 

 

Utveckling 

Arbete- och välfärdsförvaltningen ser en möjlighet att bygga upp en egen 

verksamhet för barn i Ronneby kommun, genom att via Funktionsstöd starta 

ett eget boende för barn och unga enligt 9 § 8 LSS. Initialt kan det innebära 

en högre kostnad vid uppbyggnadsskede, men bör på sikt innebära en mer 

hållbar lösning, både för enskilda barn och deras familjer, men också ur ett 

ekonomiskt hållbart perspektiv. Ett boende på hemmaplan möjliggör 

specialanpassade lösningar med samlade professioner både internt inom vår 

egen förvaltning och med andra vårdgivare i vår egen region. 

 

Kostnad  

Köp av verksamhet 

För barn och unga med omfattande funktionsnedsättning och 

beteendeproblematik ligger kostnaderna vid köp av verksamhet mellan 13-

17.000 kr/ dygn. Priset stiger beroende på omfattningen av barnets 
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stödbehov. Högt räknad kan en placering kosta 6 205 tkr/år. Eventuellt stiger 

priserna under året. 

Boende i egen regi 

Vid uppstart bör man initialt ha en hög personaltäthet utifrån 

arbetsmiljöperspektiv. Detta för att möta barn med komplexa behov, som 

ibland kan ge uttryck i utmanande beteenden. 

Den kostnadskalkyl som tagits fram baseras därför på en hög personaltäthet, 

med 2 personer i tjänst dygnet runt. En personal med vaken natt och en 

journatt. Kalkylen inkluderar även chefsledning på 25% ssg. 

  

Personalkostnader: 6 miljoner kr/år. 

Lokalkostnader: 150.000 kr - 300.000 kr/år 

Driftkostnader: 125.000 kr/år 

Investeringskostnader: 200.000 kr/år 

Försäkringskostnader? 

 

Bedömning 

För att komma vidare med utveckling av boende för barn med komplexa och 

omfattande behov behöver inriktningsbeslut fattas.  

   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden föreslås besluta:  

- Att ge förvaltningen i uppdrag att planera och starta upp ett s.k. 

barnboende i kommunal regi. 

- Finansieringen kommer inledningsvis ske utan särskilt budgeterade 

medel. 

 

Deltar i debatten 

Therese Åberg (M), Thomas Svensson (S), Martin Johansson (S) och Eva 

Kihlström-Widstrand (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att arbetsutskottet 

bifaller förslaget.   



 

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(7) 
2023-01-24 (extrainsatt)  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden beslutar att: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att planera och starta upp ett s.k. 

barnboende i kommunal regi. 

2. Finansieringen kommer inledningsvis ske utan särskilt budgeterade 

medel. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen  


