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§ 170 Dnr 2017-000004 006 

Val av justerare och tid för justering av protokoll 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses jämte ordföranden Åsa Evaldsson (M) och Birgitta 

Larsson (RP) att justera dagens protokoll, tisdagen den 31 oktober kl 11 00.      

________________ 
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§ 171 Dnr 2017-000112 790 

Handläggning av ensamkommande barn 

 

Enhetschef Else-Mari Emilsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning  

Socialnämnden i Ronneby kommun fattade 161026 beslut om att inte ändra 

gällande handläggning av ensamkommande barn fyller 18 år utan att ha fått 

asyl. Detta innebär att personer som fyller 18 år och som inte fått 

uppehållstillstånd och som inte bedöms ha ett särskilt vårdbehov övergår 

ansvaret till staten.  Handläggningsförfarandet upprättades utifrån gällande 

lagstiftning/förordning.  

Socialnämnden i Ronneby fattade 161213 om fortsatt samma beslut som 

beslut som ovan.  

170620 meddelade regeringen beslut om att ge ett tillfälligt kommunbidrag 

på 195 miljoner kronor till kommunerna för att vara ett stöd för att låta 

kommunerna låta ensamkommande barn som fyller 18 år bo kvar i 

kommunen under asylprocessen. Detta har lett till att frågan åter igen har 

blivit aktuell och Cura Individ samt Gode män har påtalat detta för 

socialsekreterare.  

Aktuell situation 

Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem gällande ensamkommande 

barn att gälla. Kommunerna kommer enligt det nya ersättningssystemet i 

princip inte att få någon ersättning för unga vuxna som fyller 18 år utan att 

ha fått uppehållstillstånd. I dessa fall övergår ansvaret till staten och 

personen placeras på ett asylboende för vuxna eller som EBO (Lagen om 

eget boende). ( Förordningen om statlig ersättning för Asylsökande m.fl. 

(2017:193)). Om det bedöms finnas ett särskilt vårdbehov av den unge som 

är jämlikt med de förhållanden som avses i 3§ LVU (Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga) så utgår ersättning till kommunen.  

Gällande det tillfälliga kommunbidrag som staten beslutat om har enligt 

fördelningstalen Ronneby kommun fått 677 164 kr  

http://www.regeringen.se/49f216/globalassets/regeringen/block/kommun-

tabell.pdf.  
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En placering på Cura Individs HVB boende kostar 1 350 kr/dygn dvs  

492 750 kr per år. 750 kr/dygn för personer som bor i stödboende dvs 

273 750 kr per år.   

Regeringen uppger att det är upp till varje kommun att avgöra hur de 

använder dessa medel för gruppen ensamkommande. Exakt hur medlen ska 

användas är upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och 

förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner. 

Under perioden januari till september 2017 har 11 ensamkommande barn 

utan asyl fyllt 18 år och lämnats över till staten. De personer som valt att 

ansöka om fortsatt bistånd till boende efter sin 18 års dag har fått sin ansökan 

behandlad och fått avslag.  Av dessa har 3 personer överklagat till 

Förvaltningsrätten. Det har kommit dom i ett av ärendena och 

Förvaltningsrätten beslutade att inte ändra socialnämndens beslut. Det finns 

hos socialtjänsten i Ronneby idag 17 stycken ensamkommande ungdomar 

som är 17 år och som ej fått beslut från migrationsverket gällande sina 

asylansökningar.  

Socialnämnden i Ronneby har haft en ungdom som vårdats enligt 3 § LVU 

efter sin 18 årsdag och avslag på sin asylansökan. Då det särskilda 

vårdbehovet upphörde lämnades ansvaret över till staten.  

I samtal med de 4 övriga Blekinge kommunerna handlägger de på samma 

sätt som Ronneby Kommun.  

Förslag till beslut 

Att överlåta till Socialnämnden i Ronneby Kommun att besluta om 

handläggningen ska ändras eller ej.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) att de tillfälliga statliga medel som Ronneby kommun 

tilldelas överförs till de konton, gällande EKB, där socialnämnden idag i 

prognos visar ett minus. Socialnämnden totalt, presenterar idag ett minus på 

drygt 2 miljoner. Ronneby kommuns ekonomistyrningsprincip, beslutad av 

KF, beskriver tydligt att ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före 

verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande 

lagstiftning eller motsvarande).  
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Malin Månsson (S) yrkar att vi använder de tilldelade statliga medel för att 

låta de EKB som fyller 18 år under 2017 (resterande) bo kvar på Cura 

stödboende under asylprocessen. Att vi låter de EKB som fyller 18 år under 

2018 får bo kvar på Cura stödboende under asylprocessen. Till detta används 

kvarvarande medel från 2017, samt avsedda medel för 2018, dvs 677 164 kr 

+ 1 354 329 kr (- kostnad 2017). Om avsedda medel inte skulle räcka, 

belastas balanskontot.   

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller ordförandens yrkande.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes:  

Ja-röst för ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande. 

Nej-röst för Malin Månssons (S) yrkande.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster 

således bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:    

Namn: Ja Nej 
Åsa Evaldsson (M) X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M) X  
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Anna-Karin Wallgren (S)  X 
Omid Hassib (V)  X 
Magnus Stridh (SD) X  
Linda Johansson (SD) tj. ers X  

Summa: 7 6 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att de tillfälliga statliga medel som Ronneby 

kommun tilldelas överförs till de konton, gällande EKB, där socialnämnden i 

prognos idag visar ett minus. Socialnämnden totalt, presenterar idag ett 

minus på drygt 2 miljoner. Ronneby kommuns ekonomistyrningsprincip, 

beslutad av KF, beskriver tydligt att ekonomiska resurser går, vid konflikt, 
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alltid före verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande 

lagstiftning eller motsvarande). 

Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Malin Månsson (S) yrkande. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Utredningsenheten barn 
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§ 172 Dnr 2017-000035 759 

Verksamhetsuppföljning 2017 -Utredningsenheten Barn 
+ Ensamkommande barn 
 

Enhetschef Else-Mari Emilsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

En redovisning lämnas gällande verksamhetsuppföljning utredningsenheten 

barn och ensamkommande barn. 

Antalet inkomna anmälningar ligger något högre denna månad. De flesta 

anmälningarna kommer från skolan och den egna socialtjänsten, polisen och 

från anhöriga där barn bevittnat eller varit utsatta för våld   

Utredningar mer än fyra månader ha ökat något, man arbetar för att dessa ska 

minska. Enheten har för närvarande en vakant tjänst. Det finns två SiS 

placeringar i dagsläget.     

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), 

Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden besluta att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 173 Dnr 2017-000127 709 

Sociala samfonden 2017 

 

Socialsekreterarna Helen Åman och Emma Johansson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fondmedel från Sociala samfonden ska enligt beslut i socialnämnden tillfalla 

människor som "på grund av sjukdom, funktionshinder eller annan anledning 

har begränsad ekonomi". Den sökande ska vara folkbokförd i Ronneby 

kommun och normen för försörjningsstöd bör vara utgångspunkt för vad som 

menas med begränsad ekonomi. Fondmedel ska inte ersätta försörjningsstöd 

och fondmedel beviljas således inte till sådant som det är möjligt att bevilja 

försörjningsstöd till. 

 

Annonsering har skett på kommunens hemsida, socialförvaltningens 

väntrum, Stadshusets foajé, bibliotek, anslagstavla på torget, i större 

varubutiker och i dagspress. Informationen har varit på flera språk. 

 

Totalt har 30 ansökningar inkommit till 2017 års sociala samfond. Tretton av 

ansökningarna har beviljats och sjutton avslås. Av beviljade ansökningar har 

tio hushåll barn, sammanlagt beviljas tjugotvå barn fondmedel.  

 

Av de ansökningar som avslagits fick tre fondmedel år 2016, dessa avslås 

enligt tidigare riktlinjer. Tre ansökningar inkom för sent och avslås därmed.  

Tre ansökningar var från hushåll med inkomster över normen för 

försörjningsstöd. Några ansökningar har avslagits då de ansöker om sådant 

som de kan beviljas försörjningsstöd till. 

 

De som beviljats fondmedel har försörjningsstöd eller inkomster nivå med 

försörjningsstöd. De hushåll utan barn som beviljats erhåller förslagsvis  

750 kr/hushåll. Förslagsvis ska varje barn erhålla 880 kr. De som beviljats 

fondmedel har sökt till bland annat julklappar, julpynt, födelsedagspresenter, 

fritidsaktiviteter, cykel, datortillbehör samt resa.     

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), 

Malin Månsson (S), Nils Nilsson (S), Kerstin Haraldsson (C) och ersättare 

Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna presenterad fördelning av medel från 

av Sociala samfonden 2017. 

________________ 

Exp. 
Socialsekreterare Helen Åman 
Socialsekreterare Emma Johansson 
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§ 174 Dnr 2017-000015 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott om 2 039 tkr. Ökade 

intäkter från Migrationsverket avseende barnavården som kompenserar 

ökade kostnader för institutionsvården. Ökade personalkostnader beror på 

lönerevisionen vilket kompenserats i budget.  

515 Personlig assistans - Avvikelse: Nya ärenden obudgeterade under året. 

Flera med LSS-beslut, Åtgärd: Att följa upp sjuklönerna hos de privata 

bolagen.  

517 Hälso- och sjukvård – Avvikelse: Överskott på personalkostnader beror 

på vaknas av fysioterapeut samt arbetsterapeut. Stora svårigheter att 

rekrytera personal till dessa tjänster. 

540 Missbruksvården – Underskott om 2 975 tkr. Avvikelse:  Underskottet 

förklaras med kostnader för flera placeringar varav en placerad enligt LVM. 

550 Barnavården – Underskott om ca 889 tkr. 

Avvikelse: Inhyrd personal underskott 1 400 tkr kompenseras delvis av 

överskott på personal med 784 tkr. Ingen inhyrd personal fr o m 

halvårsskiftet. Institutionsvård barn underskott 6 716 tkr pga av ökat antal 

placeringar jmf med 2016. Kostnaden ligger i nivå med kostnader tidigare. 

Familjehem och kontaktfamiljer ger ett sammanlagt överskott på ca 2 400 

tkr. Högre statsbidrag för placerade barn ger ett överskott på ca 3 200 tkr. 

Åtgärd: Fortsatt arbete med kvalificerad öppenvård samt förbättra 

utredningar och vårdplaner. 

 

570 Ekonomiskt bistånd – Avvikelse: Underskott 462 tkr. Minskade 

kostnader för ekonomiskt bistånd med 250 tkr i jämförelse med prognos T2 

samt ökade intäkter från enskilda med 85 tkr i jämförelse med T2. 

Åtgärd: Fortsatt arbete med sysselsättningsåtgärder och samverkan med 

framförallt AF är nödvändigt för att hålla tillbaka ökningen. 
 
825 Administrationen – Avvikelse: Högre kostnader för företagshälsovård 

samt ökad kostnad för bilpool. Kostnaderna för bilpoolen har i dagsläget 

jämnat ut sig. När det gäller bilarna för beredskapen håller en lösning på att 

tas fram. 
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Åtgärd: Viss intäkt gällande arbetsplatsnära stöd från försäkringskassan 

kommer att kompensera viss del företagshälsovård.    

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Kerstin Haraldsson (C), Nils 

Nilsson (S), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), 

Martin Moberg (S), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V) och 

ersättare Monica Fredriksson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att den nogsamma ekonomiska 

redovisningen noteras till dagens protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera den nogsamma ekonomiska redovisningen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 175 Dnr 2017-000125 701 

Förslag till riktade insatser för familjehemplacerade 
barn i samverkan med skolan 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Tidigare SkolFamprojekt  

Ronneby och Karlskrona har bedrivit ett gemensamt projekt SkolFam, 

mellan de båda kommunernas utbildnings- och socialförvaltningar under 

perioden 2014-06-01 – 2017-05-31. 

 

Inom ramen för projektet har en psykolog och en specialpedagog arbetat 

med familjehemsplacerade barn enl. den manualbaserade modell som 

SkolFam innebär. Projektet var under perioden september 2014 till maj 2016 

bemannat med en psykolog och en specialpedagog. Båda slutade sin 

anställning juni 2016 och dokumentationen av åtgärdsprogram för eleverna 

har slutförts av konsultfirma under 2017. 

 

Under projekttiden har 19 elever deltagit i projektet. Åtta elever från 

Ronneby och elva från Karlskrona. Projektet har arbetat enlig den s.k. 

SkolFam-modellen som utarbetats av Helsingborgs stad. Arbetet enligt 

SkolFam-modellen nationellt stöds av en samordnare finansierad av 

Allmänna arvsfonden. Modellen bygger på för – och eftermätningar, 

systematiskt arbete och ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och 

familjehem. Processen löper över minst två år för varje deltagare och är 

strukturerad i tre faser 

 Kartläggningsfas 1 

 Analys av resultat, utbildningsplan och uppföljning 

 Kartläggning 2 och fortsatt uppföljning 

 

SkolFam projektet riktar sig till alla familjehemsplacerade barn inte enbart 

de som har svårigheter i skolan. 

 

Blekinge Kompetenscentrum har på uppdrag av de deltagande kommunerna 

skrivit en rapport om SkolFam projektet. Rapporten visar att de inblandade 

är positiva till projektet.  Det större fokuset och ökade samarbetet kring 

familjehemsplacerade elever har varit positivt och har i några fall lett till 

stora positiva förändringar av barnens situation. Det strukturerade 

arbetssättet har lett till bättre och ökade kontakter mellan familjehem och 

skola och mellan socialtjänst och skola.  

De svårigheter som uppkommit gäller främst dokumentation och styrning. 
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Svårigheter som i huvudsak hänger ihop med projektformen och att två 

kommuner och fyra förvaltningar stått bakom projektet. Dessutom drabbades 

projektet av personalavhopp, då både psykolog och specialpedagog slutade 

sina tjänster under 2016.    
 

Familjehemsplacerade barn i skolan 

 Svenska studier visar att barn som växer upp i familjehem löper kraftigt 

förhöjda risker att endast uppnå en låg utbildningsnivå, att drabbas av 

allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, självmord och 

självmordsförsök, missbruk, kriminalitet och långvariga 

försörjningsproblem.  
 

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet 

är hur de lyckas i skolan. Både svensk och utländsk forskning visar på att 

barn som är placerade underpresterar i skolan, trots att de har en normal 

begåvning. Barn som varit placerade har hälften så stor chans att genomgå 

en högskoleutbildning i vuxen ålder jämfört med barn som inte varit 

placerade med motsvarande begåvning och betyg. 
 

Skolmisslyckande hos placerade barn kan bland annat förklaras av 

 att uppväxtmiljön har varit instabil, med återkommande byten av 

familjehem och skolor 

 att omgivningen; familjehemsföräldrar, socialsekreterare, lärare 

underskattar barnets begåvning och därmed har låga förväntningar 

 att skolgången varit en lågt prioriterad fråga för socialtjänsten 

 att det råder en oklar ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst. 

 

Att säkerställa att varje placerat barn får en god skolgång utifrån sina 

individuella förutsättningar för lärande är en kraftfull åtgärd för att bryta 

negativa mönster. Skola och utbildning som vägen ut ur utsatthet är ett 

återkommande resultat i forskning om utsatta barns långsiktiga utveckling. 

Skolprestationen är också, till skillnad från många andra omständigheter, en 

faktor som går att påverka. 
 

När det gäller skolan visar kartläggningen att det finns insatser som verkar 

kunna hjälpa placerade barn att lyckas bättre. Insatserna innefattar 

exempelvis:  

• pedagogisk och psykologisk kartläggning av barnets förutsättningar och 

förmågor att klara olika moment i skolarbetet, för att bättre kunna 

planera innehållet i vården  

• samordning av insatser och resurser, till exempel genom en 

skolsamordnare som stöttar socialtjänsten med kunskap inom skolsektorn 

och planering av barnets skolgång 

• samverkan mellan de parter som är involverade i barnets skolgång, till 
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exempel lärare, socialsekreterare, familjehemsföräldrar och barnet självt 

• att man upprättar en målinriktad individuell handlingsplan 

• handledning av barnet inom specifika ämnesområden av en vuxen 

person, till exempel familjehemsförälder eller lärare, enligt en 

strukturerad inlärningsmetod.  

(Källa” placerade barns skolgång och hälsa” utgiven av Skolverket och 

Socialstyrelsen samt Skolfam). 
 

Yttrande 

De riktade insatserna vi ser ger positiva effekter av för familjehemsplacerade 

barn kan fortsätta - men i annan form än SkolFam. I den samverkan som 

finns mellan skola och socialtjänst finns ett engagemang och intresse för att 

inom ramen för skolans Råd-och Stödteamet fortsätta med riktade insatser 

för familjehemsplacerade barn i en egen modell för Ronneby kommun.  

 

Modellen vi föreslår innebär att socialtjänsten överför medel motsvarande 

0,5 årsarbetare till RoS-teamet för en specialpedagogtjänst med uppdraget att 

följa upp barn som placerats i familjehem av Ronneby socialtjänst.  

 Uppdraget innefattar att ge råd, handledning och stöd för skolgången.  

 Målet med verksamheten är att samtliga barn ska klara grundskolan med 

behörighet till gymnasieskolan.  

 För barn placerade inom Ronneby kommuns skolor ges samma stöd som 

ingår i kompetensen hos RoS, dvs. kartläggning, handledning, stödsamtal 

av psykolog/socionom. Dessutom ska specialpedagogen kunna fungera 

som konsult till familjehemssekreteraren.  

 För barn placerade utanför Ronneby kommuns skolor ges råd och 

rekommendationer för eleven och erbjudande om handledning till lärare. 

Detta för att andra huvudmän än Ronneby kommun enl. Skollagen, har 

ansvar för allt stöd och anpassning inom sina skolor.  
 

Ett rimligt arbetsunderlag/volym är beräknat till ca 20 barn placerade i 

familjehem för specialpedagogen.   
 

 Tjänsten placeras inom Råd- och Stödteamet och ingår i den ordinarie 

personalstyrkan under ledning av RoS-teamets chef.  

  Uppföljning ska ske årsvis med redovisning till resp. nämnd.  

 FSS- Forum för samverkan mellan skola och socialtjänst föreslås följa 

samarbetet över åren.  

 Ingen utökning av resurser krävs då såväl utbildningsnämnden som 

socialnämnden har budgetmedel avsatta till ändamålet 

 Vi föreslår att arbetsmodellen får namnet SURF - som står för samarbete 

mellan socialtjänst och utbildning i Ronneby med familjehemsplacerade 

barn.       
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Förslag till beslut 

Socialnämnden antar föreslagna arbetsmodell till fortsatt arbete och 

samarbete med Utbildningsnämnden under kommande år.      

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Ylva 

Särnmark (L) och Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta föreslagen arbetsmodell till fortsatt arbete 

och samarbete med Utbildningsnämnden under kommande år. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
Utbildningsnämnden 
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§ 176 Dnr 2017-000099 750 

Nya riktlinjer för boendekostnad 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning/Bedömning 

Socialnämnden beslutade att återremittera, förslag till nya riktlinjer för 

boendekostnad vid nämndsmöte den 29 augusti 2017. Att en beräkning ska 

göras för att se vad kostnaden blir för socialnämnden. 

 

Den som uppbär försörjningsstöd har rätt till bistånd för en skälig 

boendekostnad. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en skälig 

boendekostnad, bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har 

möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos 

allmännyttiga bostadsföretag och övriga bostadsföretag på orten. Hur 

bostadsmarknaden ser ut bör beaktas vid bedömning av kostnad för skäligt 

boende.  

 

På försörjningsenheten har det uppmärksammats att ett stort antal sökande 

har en hyreskostnad som överstiger nuvarande riktlinjer för högsta 

godtagbara boendekostnad. Detta har även framkommit när domar från 

Förvaltningsrätten redovisats i arbetsutskottet. Den påtagliga bostadsbristen 

samt förhöjda kostnader för boende kräver att socialnämnden håller sig 

uppdaterad med marknadsmässiga bostadskostnader.  Nästan varje år höjs 

hyrorna hos det kommunala bostadsbolaget likväl som hos de privata 

hyresvärdarna. För år 2017 var hyreshöjningen 0.77 % hos Ronnebyhus och 

0.8 % hos övriga hyresvärdar i Ronneby kommun. Det har inte gjorts någon 

höjning av boendekostnaden men det har varit hyreshöjningar, 2015 (1,15 

%), och 2016( 0, 5 %). 

 

För att säkerställa en skälig levnadsnivå hos försörjningsstödstagarna 

framläggs förslag om att höja de nuvarande riktlinjerna avseende 

boendekostnader.  

 

Förslaget gynnar framförallt barnfamiljer, eftersom många av barnfamiljer 

idag ligger under en skälig levnadsnivå på grund av boendekostnaden, som 

ofta är högre än vad riktlinjerna tillåter. Vilket visas då det är barnfamiljer 

som är i behov av större bostad och där är den största skillnaden i 

boendekostnad.  
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Boendesituationen i kommunen kommer att vara fortsatt mycket svår oavsett 

om högsta godtagbara bostadskostnad höjs, eftersom det är brist på bostäder. 

Men det underlättar för människor att få behovet av boendekostnaden 

tillgodosett och samtidigt uppnå en skälig levnadsnivå.  

 

Nuvarande riktlinjer för boendekostnader  

 

4.3.1 Hyreskostnad 

Bedömning av vad som är en skälig hyreskostnad utgår ifrån kostnaden för 

en hyreslägenhet i Ronneby kommun. Hur bostadsmarknaden ser ut bör 

beaktas vid bedömning av kostnad för skäligt boende. Den högsta 

godtagbara hyreskostnaden i Ronneby kommun är; 

 

Ungdomar under 25 år utan barn  3 600 kr 

Enrumslägenhet   4 000 kr  

Tvårumslägenhet   4 700 kr 

Trerumslägenhet   5 700 kr  

Fyrarumslägenhet   6 400 kr 

Fem rum eller fler   7 500 kr 

 

Bedömningen av hur stor bostad ett hushåll behöver utgår från 

Socialstyrelsens definition av trångboddhet.  För att ett hushåll inte ska anses 

trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver 

vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med 

beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn emellertid inte 

behöva dela sovrum. Barn under tre år kan dela sovrum med föräldrarna.  

 

För sammanboende under 25 år och för enpersonshushåll är en 

enrumslägenhet tillräcklig. För ungdomar under 25 år utan barn tillämpas en 

lägre högsta godtagbara kostnad.  

 

Kostnadsberäkning  

Det finns ca 35-40  hushåll på Försörjningsenheten med en boendekostnad 

som överstiger de idag gällande riktlinjer. 

 

Av dessa 35-40 hushåll finns 30 hushåll i biståndsgruppen och övriga i 

mottagningsgruppen som beviljar den faktiska hyran under 4 månader 

(rådrum). Det är två till femrumslägenheter där ökningen uppstå. Vid 

beräkning med 12 lägenheter som är 2: or och 3:or samt 23 lägenheter vilka 

är 4:or och 5:or och tillsammans blir kostnadsökningen med det nya 

förslaget ca 170 tkr per år. 

  

Vad kostnadsökningen innebär på lång sikt, är svårt att bedöma. 
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Förslag till nya riktlinjer  

Nya nivåer för boendekostnader är framtagna med hjälp av underlag från 

Ronnebyhus och baseras på deras totala boendebistånd i Ronneby kommun. 

Beräkning har gjorts på den genomsnittliga hyreskostnaden för respektive 

lägenhetsstorlek. 

Beräkning visar att vissa nivåer kvarstår utan ändring, men att höjningen 

stiger med bostadens storlek.  

 

Förslag på riktlinjer för högsta godtagbara boendekostnader är enligt nedan:  

 

Ungdomar under 25 år utan barn  3 600 kr  

Enrumslägenhet   4 000 kr   

Tvårumslägenhet   5 200 kr  

Trerumslägenhet   6 100 kr  

Fyrarumslägenhet   7 400 kr  

Fem rum eller fler   8 500 kr   

 

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer 

avseende boendekostnad och att beslut gäller omgående. 

 

Att socialnämnden lämnar delegation till socialförvaltningen att årligen höja 

högsta godtagbar boendekostnad med motsvarande hyreshöjning i 

Ronnebyhus.      

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) och ledamot Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av ordförande Birgitta Larsson 

(RP) bifall till första att-satsen och avslag på andra att-satsen.  

 

Nytt yrkande: Att socialförvaltningen årligen snarast efter avslutad 

hyresförhandling presenterar förslag på högsta godtagbara boendekostnad, 

för beslut i socialnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till nya 

riktlinjer avseende boendekostnad och att beslutet gäller omgående. 

Att socialförvaltningen årligen, snarast efter avslutad hyresförhandling 

presenterar förslag på högsta godtagbara boendekostnad, för beslut i 

socialnämnden. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 177 Dnr 2017-000101 754 

Redovisning av försörjningsstöd 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden gav socialförvaltningen den 29 augusti 2017 uppdrag att 

redovisa socialstyrelsen statistik/siffror för 2016 när statistiken blev släppt. 

Samt redovisa  

hur många personer som har varit aktuella för försörjningsstöd mellan år 

2013, 2014, 2015 samt 2016. Även uppdelat på kön, utlandsfödd, och 

uppdelat på kön, och hur mycket försörjningsstöd som utbetalats till 

respektive grupp. Samt att redovisa hur många hushåll som har haft 

försörjningsstöd i 6 månader respektive 12 månader. Socialförvaltningen har 

valt att även ta med hushåll som haft försörjningsstöd mer än 12 månader. 

 

Aktuella för försörjningsstöd mellan 2013-2016 

 

 
När det gäller hur mycket pengar som utbetalas till respektive grupp finns 

inte den delningen i Socialstyrelsen statistikunderlag och kan inte redovisas.  

Antal personer har ökat med 64 % mellan år 2013-2016. När det gäller barn 

är ökningen 62 % mellan samma år. 

Antal hushåll som uppburit försörjningsstöd 2013-2016 

 

2013 2014 2015 2016

Antal 1125 1410 1761 1776

män 386 473 611 641

kvinnor 328 396 466 469

utl födda 354 510 749 802

barn 414 641 684 666

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

A
xe

lt
it

el

Aktuella för försörjningsstöd

Antal män kvinnor utl födda barn



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(44) 
2017-10-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 

Mellan år 2015-2016 har inflödet av hushåll (ej unika) ökat med ca 17 %. 

Men att hushåll som både blir avslutade inom 6 månader respektive 12 

månader ligger som förväntat. Dock har inte hushåll som har 

försörjningsstöd mera än 12 månader ökar trots ett ökat inflöde. 

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Kerstin Haraldsson (C), 

Birgitta lagerlund (M) och Ylva Särnmark (L).  

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisning till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. Socialförvaltningen, enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 178 Dnr 2017-000100 754 

Utbetalning av försörjningsstöd till kvinna eller fördelat 
lika mellan parterna 

 

Förvaltningschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning/Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att redovisa hanteringen av utbetalningar av försörjningsstöd till 

kvinna eller fördelat lika mycket till vardera partnern. 

 

Försörjningsenheten beslutade i maj att introducera delat försörjningsstöd för 

klienterna successivt och att genomföra förändringen inför juli ansökan.  

 

Vid mätningen inför redovisningen i augusti till socialnämnden var det 48 % 

som utbetalades till kvinnor och idag 40 % som utbetalas. Perioden vid förra 

redovisningen var mellan den 1/3 och till den 30/5, samt för mellan den 1/6 

och till och med den 28/8.  Det är samma period idag men den sistnämnda är 

förlängd till och med den 30/9. Mätningen idag är enbart utifrån 

utbetalningar av försörjningsstöd gällande både kvinnor och män, som också 

har sjunkit med 22 %.  Det har varit tekniska svårigheter med att få fram 

vilka som infattas i 22 %, om det är flera kvinnor eller män som minskning 

avser.   

 

Det är viktigt att individuell bedömning görs när klienter har önskemål om 

hur utbetalning ska ske, till exempel om klienter uttryckligen ber att en av 

dem ska få hela utbetalningen. Anledningen kan vara att det är en i familjen 

som alltid betalar exv. hyran samt att vi kan inte tvinga klienten att ha delat 

försörjningsstöd eller bestämma vem utbetalningen skall utbetalas till. 

 

Det har hittills inte varit några större problem utan det accepteras från 

klienterna. De problem som har uppstått är när någon person saknar ett 

bankkonto och att pengarna utbetalas på en utbetalningsavi. Detta försöker vi 

undvika och heller invänta att det finns ett bankkonto. Ambitionen från 

försörjningsenheten att så långt som möjligt ha ett delat försörjningsstöd 

mellan makar/sambos/ partners.      

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamot Malin Månsson (S) och ersättare 

Kajsa Svensson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.         

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Enhetschef Ywonne Ödman 
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§ 179 Dnr 2017-000114 002 

Delegationsordning för socialnämnden/förvaltning 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

________________ 
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§ 180 Dnr 2017-000130 106 

Begäran om remissyttrande - Överenskommelse mellan 
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Bakgrund 
Syftet med överenskommelsen är att fastställa berörda parters och dess 

utförares ansvar vid utskrivning från slutenvård till öppenvård samt 

kommunal vård och omsorg. Överenskommelsens parter har att tillse att den 

egna organisationen och dess arbetssätt möjliggör och underlättar för övriga 

parter att fullgöra sina uppdrag om en god vård och omsorg till länets 

befolkning.  

Sammanfattning  

Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus skall alla 

utskrivningar från den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt 

efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Överenskommelsen innebär att parterna är överens om att kommunernas 

ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt 

betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01.  

Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen 

kontrollera följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga 

antalet dagar i sluten vård överstiger tre dagar under tre månader i följd ska 

kommunen ersätta landstinget på individnivå från och med månad fyra.  

Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med 

möjlighet till revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk 

reglering enligt Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till och med 2018-01-31. 

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat 

övergångsbestämmelse vad gäller så kallade fristdagar under 2018. 

Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar efter att den enskilde 

bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma regler för 

den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. 

 

 
Beredning 
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Överenskommelsen har tagits fram av partsgemensam arbetsgrupp utsedd av 

LSVO, Ledningssamverkan vård och omsorg.  

LSVO beslutade 2017-09-04 överlämna förslag till överenskommelse till 

landstingsdirektör och kommundirektörer för fortsatt beredning. 

Bilaga 

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 

kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård” i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 

samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige fattar 

motsvarande beslut. 

att ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i 

Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska 

gälla från och med 2018-02-01, samt 

att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), 

ska gälla fram till och med 2018-01-31.   

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Kerstin Haraldsson (C), Ylva Särnmark (L) ersättarna Kajsa 

Svensson (M) och Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

 

 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå att 

kommunstyrelsen beslutar 
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att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och 

kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård” i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 

samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige fattar 

motsvarande beslut. 

Att ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i 

Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska 

gälla från och med 2018-02-01, samt 

Att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om 

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404), 

ska gälla fram till och med 2018-01-31.   

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 181 Dnr 2017-000124 701 

Förslag till riktlinjer för Bostadsförsörjningsprogram - 
Internremiss 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram är det första i sitt slag i 

kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet skall ses som ett komplement 

eller del av översiktsplanen.    

                                                  

Programmets mål är att eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan av 

bostäder i kommunen gällande hyresrätter, bostadsrätter, småhus och tomter 

för byggande av småhus.  Programmet ska ta höjd för både omflyttning inom 

kommunen och intressenter som vill flytta in till kommunen. 

 

Programmet är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller riktlinjer och 

bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet beskriver hur 

kommunen planerar att genomföra de förslagna åtgärderna genom riktlinjer 

för nyproduktion. De båda delarna utgör tillsammans Ronneby kommuns 

bostadsförsörjningsprogram.  

Bedömning 

Socialnämnden vill att tillägg skall göras under rubriceringarna: 

”Utmaningar och möjligheter”, ”Särskilda gruppers behov” samt ta ställning 

till kommunens möjlighet till bostadsförmedling enligt 

Bostadsförsörjningslagen § 7. 

Utmaningar och möjligheter, s. 8-9 

Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande har medfört att det idag råder 

bostadsbrist. Särskilt billiga hyreslägenheter. Konkurrensen om 

hyreskontrakt ökar samtidigt som antalet ekonomiskt svaga hushåll ökar. 

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden är ofta hänvisade till 

hyresrätter och de flesta står i bostadskö. Att flera får svårt att ordna med 

egen bostad gör att kommunen får arbeta på bredare front. 
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Särskilda gruppers behov, s. 11-12 

Våld i nära relation, SESAM 

Vanligast är att den drabbade är en kvinna med i de flesta fall barn. I många 

fall står våldsutövaren för kontraktet eller ägare till bostaden. Antalet 

personer som söker hjälp med skyddat boende har kraftigt ökat det senaste 

året. Ett större tryck på det skyddade boendet innebär att behov av ny egen 

bostad behöver skyndas på. Det skyddade boendet är inte en permanent 

lösning gällande boendesituationen. Idag har våldsutsatta med stöd från 

Socialförvaltningen stora svårigheter att hitta ny bostad. Ofta finns ett 

samband mellan fysiskt våld och ekonomiskt våld.  

Detta kan innebära att kvinnan har betalningsanmärkningar beroende på att 

mannen handlat varor i kvinnans namn. Vilket i sin tur kan leda till 

svårigheter för kvinnan att få ett hyreskontrakt.  

Bostadslösa 

Socialtjänsten kommer ofta i kontakt med personer som saknar egen bostad. 

Det kan vara unga vuxna som ofrivilligt bor kvar i sitt föräldrahem, personer 

som inte kan genomföra separation pga. svårigheter att skaffa ny bostad. De 

har sällan stått längre tid i bostadskö.  

Personer som ofrivilligt är inneboende hos bekanta. I många fall blir 

konsekvenserna trångboddhet, alldeles för många personer på liten yta vilket 

i sin tur kan skapa ohälsa. 

Socialtjänstlagen 

I Socialtjänstlagen anges att kommunen, socialtjänsten har det yttersta 

ansvaret för personer som vistas och bor i kommunen. Personer som saknar 

bostad helt eller är bostadslös enligt ovan beskrivning söker sig till 

socialtjänsten.  

 

Bostadsbristen i kommunen pga. ökad befolkning har inneburit att det 

emellanåt är omöjligt att hjälpa till. Socialtjänstens ansvar att se till att 

personer har ”tak över huvudet” löses ofta med akutboende på vandrarhem, 

hotell eller andra tillfälliga lösningar. Socialnämndens medel och resurser till 

en hållbar lösning på bostadsfrågan är i princip obefintlig.  

Bostadsförsörjningslagen   

”Kommunen ska också anordna bostadsförmedling om det behövs med 

hänsyn till situationen på bostadsmarknaden. Detta kan ske tillsammans med 

grannkommunerna. Det är tillåtet att ta betalt av bostadssökande som får ny 

lägenhet genom förmedlingen. Det är även tillåtet att ta ut en köavgift, 

förutsatt att lägenheterna förmedlas i turordning efter kötid”. (Citerat från 

Boverkets hemsida). 
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Socialnämnden saknar ställningstagande och förtydligande i 

bostadsförsörjningsprogrammet till kommunens möjlighet att anordna 

bostadsförmedling i programmet. Allmännyttan, Ronnebyhus styrelse 

har 2016-03-02 antagit Uthyrningspolicy som försvårar för ovan 

beskrivna grupper att få bostad. Möjligheten till förtur är mycket 

begränsad eller obefintlig.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta ställa sig bakom yttrandet gällande förslag 

till riktlinjer avseende ”Bostadsförsörjningsprogram för Ronneby kommun”.  

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Ylva Särnmark (L), Martin Moberg (S), Anna-Karin 

Wallgren (S) Omid Hassib (V), Nils Nilsson (S) och ersättarna Nicolas 

Westrup (SD) och Sylvia Edvinsson (MP). 

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar med instämmande av Malin Månsson (S) 

bifall till tjänsteförslaget.   

Ylva Särnmark (L) yrkar att det i dokumentet under inriktning och mål bör 

göras en uppdelning gällande kön.    

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom ovanstående yttrande gällande 

förslag till riktlinjer avseende ”Bostadsförsörjningsprogram för Ronneby 

kommun. 

Att det i dokumentet under inriktning och mål bör göras en uppdelning 

gällande kön. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 182 Dnr 2017-000064 701 

Begäran om remissyttrande - Planbesked Bustorp 1:38 
söder om Risatorp 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om planbesked för 

fastigheten Bustorp 1:38 söder om Risatorp, Ronneby kommun. I ett 

planbesked skall kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett 

detaljplanearbete eller inte. Syftet med ansökan är att detaljplanelägga ett 

område för förskola, flerbostadshus och hus för äldre eller funktionsnedsatta 

personer.  
 

Före det att miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om 

planbesked för ovanstående område ges ni här med möjlighet att inkomma 

med synpunkter på den aktuella ansökan.      

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S),  

Anna–Karin Wallgren (S) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar ingen erinran mot förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att i yttrande till miljö- och byggnadsnämnden inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

Protokollsanteckning 
Anna-Karin Wallgren (S) har lämnat följande protokollsanteckning:  

Vi anser inte att förskola ska drivas i privat regi. Delar inte uppfattningen att 

det finns ett akut behov av förskola i nämnda område då en ny/utökad 

förskola ska byggas i närområdet (Skogsgårdsskolan). 

________________ 
Exp. Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 183 Dnr 2017-000069 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt  

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 

2017, redovisas för ledamöterna.          

Deltar i debatten 
Ordförande Birgitta Larsson (RP) och ledamot Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 184 Dnr 2017-000010 700 

Aktuellt i verksamheten  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Inspektionen för Vård och Omsorg har skickat ett meddelande om eventuella 

missförhållande på ett HVB i närheten av Malmö. Ronneby kommun har 

inga barn placerade på detta HVB hem.  

Inspektionen för Vård och Omsorg har översänt ett beslut i ärendet, tillsyn 

av handläggning och rutiner utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) i Ronneby Kommun. Ärendet är avslutat med påpekanden. 

Att socialförvaltningen gett personalen möjlighet att få utbilda två 

terapihundar. Personalen har ansökt. Därefter bedöms hundens beteende och 

lämplighet av en instruktör. Djur har en positiv påverkan på människor. 

Två arbetshandledare har gått en högskoleutbildning i IPS – Individuell 

placering. 31 brukare är nu ute på individuella platser inom privata företag. 

Arbetshandledarna är mycket duktiga på att stötta både brukaren och 

företagen så att allt ska fungera bra. Målet är att brukaren ska få en 

lönebidragsanställning.     

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (S) ledamöterna Martin Moberg (S), Magnus 

Stridh (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.        

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.             

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 185 Dnr 2017-000128 006 

Sammanträdesdatum 2018 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdesdagar 2018. Sammanträdena ligger på tisdagar 

utom arbetsutskottets sista sammanträde i december som ligger på en 

onsdag. Det tillkommer möten för budgetberedning, dessa ligger oftast i 

början på veckan så det kan eventuellt bli något sammanträde som får flytta 

till annan dag. Förslagen till sammanträdesdatumen har diskuterats i 

nämndsekreterargruppen.  

 
Socialnämndens AU  

16 januari, 13 februari, 13 mars, 3 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 4 

september, 9 oktober, 13 november, 5 december 

 

Socialnämnden 

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 

september, 23 oktober, 27 november, 11 december. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till sammanträdesdagar 

för år 2018.  

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Malin Månsson (S) och 

Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att genomföra 2018 års sammanträden enligt 

följande: 

 

 

 

Socialnämndens AU  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(44) 
2017-10-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

16 januari, 13 februari, 13 mars, 3 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti, 4 

september, 9 oktober, 13 november, 5 december 

 

Socialnämnden 

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 

september, 23 oktober, 27 november, 11 december. 
________________ 

Exp. 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunledningsenheten 
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§ 186 Dnr 2017-000013 700 

Information - Sekretess 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

En privatperson har skrivit ett klagomål till Inspektionen för Vård och 

Omsorg angående familjehemsplacerade barn. Inspektionen för Vård och 

Omsorg har överlämnat skrivelsen till socialnämnden med hänvisning till att 

socialförvaltningen ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 

verksamhetens kvalitet.  

Privatpersonen har även sänt skrivelsen via e-post till några ledamöter i 

socialnämnden. Även familjehemmet har översänt en skrivelse via e-post till 

socialförvaltningen. 

 
Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Martin Moberg (S), Magnus 

Stridh (SD) och ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(44) 
2017-10-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2017-000027 701 

Finsam - Cura Individutveckling - Familjerätten -
Information 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Finsam, Cura Individutveckling och Familjerätten cirkulerade 

under sammanträdet.  

 

Protokoll 2017-05-12 Cura Individutveckling Direktionen. 

Protokoll 2017-09-22 Cura Individutveckling Direktionen. 

Protokoll 2017-09-07 Finsam styrelsemöte Samordningsförbundet Blekinge. 

 

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) meddelar att de inte har 

någon ny information att redovisa.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 188 Dnr 2017-000011 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under sammanträdet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.    

Revidering av attestantlistan.  

FD Mor Oliviagården/Galleri Kvarnplan 2 – Bevis om tillstånd enligt 8 kap 

2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker. 

Fazer Food Services AB godkännande av helikopterhangaren H 93 som 

serveringslokal för catering till slutet sällskap i samband med invigningsfest 

den 20 oktober 2017 med serveringstid kl 18 00 – 01 00.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 189 Dnr 2017-000006 700 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-10. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-20. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 332/2017 Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby 

kommun (förvaltningarnas muntliga föredragningar sker måndag 2/10 på 

eftermiddagen vid budgetberedingen). 

Riksrevisionen – Kommunersättningar för migration och integration – ett 

ogenomtänkt system (RiR 2017:10). 

Statens Institutionsstyrelse – Efterlängtade besked från SiS. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 190 Dnr 2017-000014 709 

Övriga frågor/ärenden  

 

Sammanfattning  

Ordförande Birgitta Larsson (RP) redovisar att det inte kommer upp några 

sekretessärenden på socialnämndens sammanträde förrän frågan om säkra 

utskick är löst. De sekretessärende där det måste tas beslut, såsom tex 

särskild förordnad vårdnadshavare, kommer att delas ut på sammanträdet. 

Ersättare Nicolas Westrup (SD) tar upp en fråga gällande LVU-processen, 

vet alla ledamöter hur det fungerar? Då det kommit nya ledamöter i 

socialnämnden under mandatperioden hade det varit bra med en information 

i ärendet. 

Vidare om det eskalerande narkotikaläget i Ronneby. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar när det gäller information om 

LVU så kan enhetschefen komma och informera om detta. 

När det gäller det eskalerande narkotikaläget så går det att läsa 

Brottsförebyggande Rådets protokoll, Polisen är ledamot i rådet. 

Omid Hassib (V) ställer en fråga om hur försörjningsstödet påverkas när 

barnbidraget höjs med 200 kr nästa år. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar all inkomst är inkomst. Normen 

för försörjningsstöd beslutas av Riksdagen varje år i januari. Detta är en 

politisk fråga som ledamöterna får driva.   

Deltar i debatten 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ledamöterna Martin Moberg (S), Anna-

Karin Wallgren (S), Magnus Stridh (SD), Omid Hassib (V) och ersättare 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) och Magnus Stridh (SD) yrkar att en information 

gällande LVU-processen och från öppenvården ska genomföras.     

Propositionsordning 

Ordförande Birgitta Larsson (RP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att information om LVU-processen och från 

öppenvården ska genomföras på ett kommande sammanträde. 

I övrigt notera övriga frågor/ärenden till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

 


