
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 16:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ola Robertsson (S) 

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt 2022-12-14 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 503-504 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Ola Robertsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-14   

Datum då anslaget tas ned 2023-01-05 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Nicolas Westrup (SD), 1:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Tommy Andersson (S) 
 

Tjänstgörande ersättare Anna Ekberg (KD) tjänstgör istället för Roger Gardell (L) 
Peter Bowin (V) tjänstgör istället för Malin Månsson (S)  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Carl-Martin Laner, kommundirektör  
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
Therese Bohnsack, arbetsmarknadschef  

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(6) 
2022-12-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 503 Dnr 2022-000001 101 4 
Val av justerare och dag för justering (förslag) .................................................... 4 

§ 504 Dnr 2022-000476 009 5 
SAIN, ESF-ansökan ............................................................................................ 5 
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§ 503 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 2022-12-14. 

________________ 
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§ 504 Dnr 2022-000476 009 

SAIN, ESF-ansökan 

 

Sammanfattning  

Medel för att kunna arbeta med de individer och deltagare som behöver extra 

hjälp för att ta sig till självförsörjning behövs i Ronneby kommun. Därav 

föreslås att Ronneby kommun och verksamheten för Arbetsmarknad och 

Integration tar emot de ansökta medel från Europeiska socialfonden (ESF) 

om projektet blir godkänt. Det finns möjlighet att under 3 års tid få ta del av 

drygt 2,6 miljoner kronor per år till en totalsumma av nästan 8 miljoner. Det 

kräver dock en medfinansiering, som kan hanteras inom kommunal budget. 

Förslaget inbegriper att växla upp medel som i dagsläget redan används till 

målgruppen. Ansökan till ESF skickades 29 september 2022 och svar väntas 

komma 7 december.       

Bedömning 

Ronneby kommun har fortfarande en hög andel som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Verksamheten för Arbetsmarknad och integration arbetar aktivt med 

uppdraget att få individer till självförsörjning. För att klara uppdraget har 

verksamheten mer eller mindre alltid ansökt och erhållit externa medel från 

olika projektfinansiärer. Europeiska socialfonden (ESF) har sedan många år 

tillbaka varit en samverkanspart för Arbetsmarknad och Integration i 

Ronneby. ESF har nu en ny utlysning som riktar sig till de frågor och 

individer som verksamheten har i uppdrag att hjälpa. 

 

Målgruppen för projektet är enligt bred definition långtidsarbetslösa 

utrikesfödda som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi har bedömt 

deltagarunderlaget enligt följande definition: Arbetslösa utrikesfödda 

individer som genomgått Etableringsprogrammet och uppburit ekonomiskt 

bistånd från 1 till 8 år, dvs med start i perioden 2013 till 2021. 

Vi kan då se att 156 personer, 88 kvinnor och 68 män, i åldern 18 till 65 är 

aktuella hos Försörjningsstödet. I stort sett samtliga har arabiska som 

modersmål. Detta är den primära målgrupp som projektet vill arbeta med. 

 

Projektet har 7TJUGO-metoden som är den grundläggande arbetsmetoden i 

verksamheten. Till det har vi lagt BIP-metoden som också kommer utgöra en 

stomme i projektet. Aktiviteterna i projektet syftar till att genom nya grepp ta 

individerna till självförsörjning. Tanken är att arbeta med interkulturella 

insatser, nära coaching samt i parallella processer för att deltagaren ska ta sig 
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framåt. Samverkan med BIU gällande förstärkt samhällsorientering är också 

en viktig del i projektet. 

 

Projekttiden förslås till 3 år och projektet är tänkt att omfatta totalt 4 

heltidstjänster inklusive medfinansiering. Ekonomisk omfattning på 

projektet är cirka 4,9 miljoner kronor per år där medfinansiering är beslutad 

till 46 % av ESF. Det innebär stödmedel på drygt 2,6 mkr per år från ESF 

och en egeninsatsen för verksamheten på drygt 2,2 mkr per år. 

Om ESF godkänner projektetbudgeten så rör det sig om totalt 14,7 miljoner 

kronor på tre år där ESF bidrar med 7,9 mkr (54%) och kommunen med 

resterande 6,8 mkr (46%) Detta kommer hanteras i form av arbetande 

timmar av medarbetare inom projektet. Dessa medarbetare belastar den 

kommunala budgeten i verksamheten.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott att vid godkännande av projektansökan 

från ESF mottaga medel utifrån ovannämnda beskrivning.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Anna 

Ekberg (KD), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och 

Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner projektansökan och att från ESF 

motta medel utifrån ovannämnda beskrivning.  

________________ 

Exp: 

Therese Bohnsack, socialförvaltningen  

 


