
SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN

(tkr)

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22
Budget 2023

Intäkter

Hyror -5 533 -5 801 -1 511 -5 975

SFB - Ersättning från Förs -34 281 -33 167 -10 306 -30 227

Statsbidrag från Migration -17 595 -8 062 -11 717 -20 219

Övriga statsbidrag -4 569 -890 -2 240 -2 906

Övriga intäkter -13 357 -10 081 -9 146 -24 735

SUMMA INTÄKTER -75 335 -58 001 -34 920 -84 062

Kostnader

Personalkostnader 206 122 202 990 73 583 225 257

- varav familjehem 15 463 15 582 4 620 11 866

- varav kontaktpersoner/familj 5 027 6 367 1 738 5 302

- varav godman 383 140 66 198

- varav anställd personal 185 249 180 901 67 160 207 891

Inhyrd personal 402 0 0 0

Lokalkostnader 15 412 15 716 5 558 17 467

- varav övergångsbostäder 198 191 77 194

Köp av huvudverksamhet 97 477 90 914 33 633 108 991

- varav institutionsvård b 27 292 24 131 8 090 26 713

- varav familjehem 7 967 8 400 3 510 12 160

- varav placering missbruk 10 976 9 006 5 923 15 358

- varav placerings övriga 7 712 5 710 3 624 8 939

- varav stödboende 568 543 0 0

- varav LSS/SFB 9 880 10 766 2 773 11 770

- varav barnahus 100 180 0 0

- varav LOV 6 673 1 665 6 673

- varav övrigt 32 982 25 505 8 040 27 378

Ekonomiskt Bistånd 33 428 29 727 11 841 34 790

SFB - Ersättning till Försäkringskassan 12 606 13 360 4 572 13 790

Övriga kostnader 19 696 29 380 5 642 21 005

SUMMA KOSTNADER 385 144 382 087 134 829 421 300

Avskrivningar 300 366 112 366

Internränta 15 18 6 18

RESULTAT 310 123 324 470 100 027 337 622
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SOCIALNÄMNDEN

Nettokostnad 
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22
Budget 2023

Placeringar funktionstöd 22 745 20 672 6 343 22 027

Assistans SFB 14 902 14 318 5 236 15 968

Assistans LSS 10 189 11 388 3 312 13 521

Ekonomiskt bistånd ej flykt/EKB 29 496 27 827 11 089 32 800

Placering Missbruk 10 410 8 540 5 833 14 555

Placeringar barnavård EJ EKB 44 994 43 761 14 473 44 677

Placering Övriga vuxna 7 303 5 751 3 597 8 769

SOCIALNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET/ENHET

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22
Budget 2023

100 1 040 1 349 348 1 215

513 136 206 133 846 42 814 139 835

515 26 467 27 154 8 976 30 925

517 4 505 5 289 1 510 5 171

540 16 264 14 845 7 870 20 469

545 9 372 8 297 3 844 11 103

550 70 918 73 174 22 566 73 594

560 3 024 3 182 1 028 3 084

565 688 390 198 446

570 38 775 37 061 13 972 42 147

590 9 280 10 227 2 895 10 131

600 0 0 0 0

601 -6 414 0 -9 140 -9 140

609 0 1 059 3 582

612 0 1 129 2 125

613 0 -131 -293

619 9 664 223 818

620 -8 695 1 789

845 0 172 621

RESULTAT 310 123 324 470 100 027 337 622 318 847
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SOCIALNÄMNDEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Socialnämndens prognos visar ett underskott med 13 152tkr inkl balanskontot för ensamkommande barn. 
Genomgång av framtida kostnader och intäkter visar på ett överskott på balanskontot för 
ensamkommande barn. Detta innebär att 9 140  tkr överförts till socialnämndens prognos.  
Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd verksamhet. 
Det prognosticerade underskottet (exklusive överföringen från balanskontot) beroende på 
placeringskostnader gällande barn och unga, vuxna, personlig assistans samt personalkostnader.
Avvikelse
Individ och familjeomsorgen
Prognosen ger ett underskott på 13 894 tkr. Underskottet härrör från kostnader för köp av vård till barn 
och vuxna samt ekonomiskt bistånd som sammanlagt ger ett underskott på 14 921 tkr, varav 
placeringskostnader vuxna samt utbetalning av ekonomiskt bistånd är de största posterna. 
Personalkostnader ger ett underskott med 519 tkr. 
Funktionsstöd
Funktionsstöd har ett totalt prognosticerat underskott med 9 642 tkr. Underskottet beror på kostnader för 
Köp verksamhet, dvs externa placeringar, volymökning inom personlig assistans och personalkostnader. 
Personalkostnader ger ett underskott med 5 713 tkr varav personlig assistans 1 500 tkr.
Åtgärder
Förvaltningen arbetar ständigt med aktivt förbättrings/förändringsarbete för att hålla god kvalitet för våra 
medborgare, men också för att arbeta effektivt med de resurser vi är tilldelade. Åtgärdslistan är aktiverad 
och påbörjad med olika tidsintervall och frekvens.
- Aktivt arbete med resursfödelning inom kortidsverksamheten samt sysselsättningen.
- Aktivt arbete med bemanningsplanering.
- Jourfamiljehem som alternativ till akuta HVB-placeringar.
- Förstärkt riktade insatser mot misstänkt bidragsfusk för att förebygga och förhindra att ekonomiskt 
bistånd utbetalas på felaktiga grunder genom systematiska kontroller.
-Besparingsförslag är att dra ned på bemanning för fritidsaktiviteter och semesterresor för brukarna i våra 
bostäder, vilket skulle innebära en sänkning av kvalitet. Aktiviteter som under pandemin ej varit möjliga på 
grund av restriktioner.
-Samverkan behöver utökas med skolorna och internt i förvaltningen för att ge rätt stöd i ett tidigare 
skede.
- Våld i nära relation samt brottsoffer; hitta andra lösningar på ärenden som har en lägre grad av risk. 
Kontakter med hyresvärdar i grannkommunerna för skyddsboende.
-Den reform som Arbetsförmedlingen genomgått och fortfarande befinner sig i har inneburit att istället för 
att samverka med enbart en myndighet, AF, krävs dessutom samverkan med 13 olika fristående aktörer i 
Ronneby kommun. 
Ekonomisk effekt av tidigare åtgärder
- Sammanslagning av chef i beredskap mellan vård-och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningens 
Funktionsstöd. Verkställt fr.o.m 1 april.
-Avveckling/utveckling av befintliga boenden med särsklid service
-Samverkan behöver utökas med skolorna och internt i förvaltningen för att ge rätt stöd i ett tidigare 
skede.
-Personal minus 600 tkr. Enheten har valt att anställa personal på de % som personal är föräldralediga. 
Detta har gett ett positivt resultat på arbetsresultatet för främst mottagning och utredningsgruppen där vi 
idag har färre placeringar då den erfarna personalen har mer tid att kunna utreda familjer och sätta in rätt 
stöd för att förhindra en placering. 
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten
Verksamheten överflyttades i sin helhet till Socialnämndens ansvar fr.o.m 1 januari 2022. I fullmäktiges 
antagna budget 2022/23 beslutades att Arbetsmarknad- och Integrationsenheten ska minska sina 
kostnader med 1 500 tkr. Socialnämnden har behandlat förslag till besparing under vårens sammanträden. 
Det senaste förslaget om att åter äska medlen hanteras på fullmäktige  den 25 maj. Av dessa skäl har 
nämnden inte fattat beslut om internbudget för verksamheten ännu utan kommer att göra det i juni. Det 
ekonomiska utfallet tyder på en positiv prognos.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN EXKL VHT 600 601

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Hyror -5 533 -5 801 -1 503 -5 949

SFB - Ersättning från Förs -34 281 -33 167 -10 306 -30 227

Statsbidrag från Migrationv -2 276 -1 730 0 -2 751

Övriga statsbidrag -4 569 -890 -2 042 -2 234

Övriga intäkter -13 005 -9 953 -5 703 -12 523

SUMMA INTÄKTER -59 664 -51 541 -19 553 -53 684

Kostnader

Personalkostnader 203 035 200 269 66 472 202 115

- varav familjehem 14 988 15 072 4 545 11 566

- varav kontaktpersoner/fa 5 027 6 367 1 738 5 302

- varav övrig personal 183 020 178 830 60 189 185 247

Inhyrd Personal 402 0 0 0

Lokalkostnader 15 412 15 724 5 192 16 386

- varav övergångsbostäder 198 191 77 194

Köp av huvudverksamhet 95 240 88 783 33 070 107 277

- varav institutionsvård b 25 622 22 543 7 527 24 999

- varav familjehem 7 967 8 400 3 510 12 160

- varav placeringskostnader missbruk 10 976 9 006 5 923 15 358

- varav placeringar övriga vuxna 7 712 5 710 3 624 8 939

- varav LSS/SFB 9 880 10 766 2 773 11 770

- varav barnahus 100 180 0 0

- varav övrigt 32 982 32 178 9 705 34 051

Ekonomiskt Bistånd 29 550 28 227 11 100 33 000

SFB - Ersättning till Förs 12 606 13 360 4 572 13 790

Övriga kostnader 19 640 19 608 5 050 18 852

SUMMA KOSTNADER 375 886 365 971 125 455 391 420

Avskrivningar 300 366 112 366

Internränta 15 18 6 18

RESULTAT 316 537 314 814 106 020 338 120
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS NÄMND C100

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Kostnader

Personalkostnader 1033 1316 345 1200

- varav övrig personal 1033 1316 345 1200

Övriga kostnader 6 33 3 15

SUMMA KOSTNADER 1040 1349 348 1215

RESULTAT 1040 1349 348 1215

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Hyror -5 291 -5 524 -1 410 -5 583

Statsbidrag från Migration -1 118 -992 8 -992

Övriga statsbidrag -3 208 0 0 -1 116

Övriga intäkter -6 340 -4 547 -4 258 -5 510

SUMMA INTÄKTER -15 957 -11 063 -5 660 -13 201

Kostnader

Personalkostnader 100 894 95 576 33 244 101 829

- varav familjehem 26 0 0 0

- varav kontaktpersoner/fa 3 430 3 722 1 159 3 451

- varav övrig personal 97 438 91 854 32 085 98 378

Lokalkostnader 13 169 13 518 4 404 14 090

Köp av huvudverksamhet 29 061 28 542 8 319 29 976

- varav LOV 6 673 1 665 6 673

- varav övrigt 29 061 21 869 6 654 23 303

Övriga kostnader 8 861 7 054 2 435 6 922

SUMMA KOSTNADER 151 985 144 690 48 401 152 817

Avskrivningar 167 205 68 205

Internränta 10 14 5 14

RESULTAT 136 206 133 846 42 814 139 835

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnad placeringar funktionstöd 22 745 20 672 6 343 22 027

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Antal platser i gruppboende 89 88 88

Antal personer med kontaktperson, LSS/SoL 209 186 195
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SOCIALNÄMNDEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Bostad med särskild service visar ett överskridande med 3 800 tkr. Budgetram är minskad 
3 000 tkr jämfört med föregående års budget. 
Året inleds med ett aktivt arbete med nedläggning av gruppbostad Ronnebyvägen 10, som 
läggs ned i mitten av april och bär kostnader för 
1 600 tkr som inte är budgeterade.
I samband med att gruppbostaden läggs ned utökar, Gustav Arnolds, sina platser från 9 till 
12 under årets första månader. Detta för att möta behovet av bostadsplatser för nya 
beslut. Utökning av platser är inte medräknat i årets budget, vilket ger en kostnad på 1
500 tkr
Sjukkostnader beräknas överskrida budget med 675 tkr. Det höga sjuktalet beror på den 
stora smittspridningen av Covid under januari och februari. I samband med den höga 
sjukfrånvaron steg kostnaderna kraftigt för fyllnadslön och övertid, vilket resulterar i en 
prognos på 800 tkr, som ej är en budgeterad utgift eller blir kompenserad genom 
statsbidrag. År 2020/21 kompenserades kommunerna för sjukkostnader av 
Försäkringskassan.
Stödbehovet har ökat för ett antal brukare inom våra bostäder, som genererar en högre 
insatsnivå enligt resursfördelningsmodell.
Enhetscheferna arbetar aktivt med bemanningskrav kopplat till individens behov, dvs att 
timmarna fördelas på rätt sätt för att komma brukarna till största gagn. Hänsyn tas även 
till arbetsmiljö där vi måste säkra upp kring arbetet med vissa brukare med utmanande 
beteenden. 
Åtgärder
Besparingsförslag är att dra ned på bemanning för fritidsaktiviteter och semesterresor för 
brukarna i våra bostäder, vilket skulle innebära en sänkning av kvalitet. Aktiviteter som 
under pandemin ej varit möjliga på grund av restriktioner.
Sysselsättningen prognostiserar ett överskridande med 461 tkr.
160 tkr överskridande av budgeterad sjuklön. 182 tkr överskridande av semesterlön, som 
beror på medarbetare med många semesterdagar. Pensionsavgångar under året kommer 
att ersättas med tjänster med lägre sysselsättningsgrad.
Åtärder
Sysselsättningen står inför utmaningen att ta emot ett antal individer som avslutar 
särgymnasiet våren 2022. Dessa ungdomar har behov av anpassad sysselsättning såväl i 
bemanning som lokalmässigt. Det pågår ständigt ett aktivt arbete med att fördela 
personalresurs efter brukarens behov i centrum
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS PERSONLIG ASSISTANS C515

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

SFB - Ersättning från Förs -34 281 -33 167 -10 306 -30 227

Statsbidrag från Migration 346 0 -8 -24

Övriga statsbidrag -58 0 0 0

Övriga intäkter -456 0 -277 -277

SUMMA INTÄKTER -34 449 -33 167 -10 591 -30 528

Kostnader

Personalkostnader 37 692 35 479 11 919 34 990

- varav övrig personal 37 692 35 479 11 919 34 990

Lokalkostnader 36 39 27 63

Köp av huvudverksamhet 9 880 10 766 2 773 11 770

- varav LSS/SFB 9 880 10 766 2 773 11 770

SFB - Ersättning till Förs 12 606 13 360 4 572 13 790

Övriga kostnader 701 677 276 840

SUMMA KOSTNADER 60 916 60 321 19 567 61 453

RESULTAT 26 467 27 154 8 976 30 925

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnad assisstans SFB 14 902 14 318 5 236 15 968

Nettokostnad assisstans LSS 10 189 11 388 3 312 13 521

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Antal personer med SFB-beslut 42 42 42 42

- i egen regi 14 14 14 14

- i assistansbolag 28 28 28 28

Antal personer med LSS-beslut 14 14 15 15

- i egen regi 6 6 6 6

- i assistansbolag 8 8 9 9

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar på ett underskott med 3469 tkr.
Avvikelse
Överskridandet beror på utökning av assistansärenden/ timmar med beslut enlig LSS, som ej är 
budgeterade. Även i ärenden med beslut med SFB (ersättning från försäkringskassan) ser man 
en hög kostnad för fyllnads- och övertid med prognos 497 tkr till följd av hög sjukfrånvaron 
under pandemin. Sjukkostnader prognostiseras överstiga budgeterade medel med 452tkr.
Åtgärder
Efter organisationsförändring arbetar nu tre enhetschefer med verkställighet av personlig 
assistans, vilket förhoppningsvis medför bättre arbetsmiljö för enhetschefer och medarbetare. 
Stor utmaning inom området är rekrytering och hög sjukfrånvaro i vissa ärenden.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD C517

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga statsbidrag -45 0 0 0

Övriga intäkter -857 -758 -249 -822

SUMMA INTÄKTER -902 -758 -249 -822

Kostnader

Personalkostnader 4 168 4 686 1 448 4 635

- varav övrig personal 4 168 4 686 1 448 4 635

Lokalkostnader 220 230 76 228

Övriga kostnader 1 019 1 131 235 1 130

SUMMA KOSTNADER 5 407 6 047 1 759 5 993

RESULTAT 4 505 5 289 1 510 5 171

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar på budget i balans.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS MISSBRUKSVÅRD C540

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Hyror -267 -277 -92 -366

Övriga intäkter -641 -486 -177 -860

SUMMA INTÄKTER -909 -763 -269 -1 226

Kostnader

Personalkostnader 4 480 4 807 1 649 4 531

- varav kontaktpersoner/fa 212 288 72 216

- varav övrig personal 4 268 4 519 1 577 4 315

Lokalkostnader 999 935 347 1 005

- varav övergångsbostäder 198 191 77 194

Köp av huvudverksamhet 11 403 9 493 6 039 15 808

- varav placeringskostnader 10 976 9 006 5 923 15 358

- varav övrigt 427 487 116 450

Övriga kostnader 290 373 103 351

SUMMA KOSTNADER 17 172 15 608 8 139 21 695

RESULTAT 16 264 14 845 7 870 20 469

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnader placeringar missbruk 10 410 8 540 5 833 14 555

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Placeringsdygn 4 255 2191 5 500

Antal placerade personer 34 27 40

Antal personer med insats 122 77 130

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar ett underskott med 6 000 tkr.
Avvikelse
När det gäller placeringarna för personer med missbruk/beroendeproblematik så har det ökat.  
I nuläget har vi fått flera yngre personer som företrädesvis är under 25 år.
De har ofta en komplex problembild med opiatmissbruk, ofullständig skolgång och risk för 
utslagning från allt vad normalt socialt liv innebär.
För denna problematik har vi i nuläget inte resurser eller kompetens att behandla i öppenvård. 
Under 2019 gjordes en ramreduktion riktad till öppenvården att två heltidstjänster försvann. 
Att antalet placeringar av yngre personer har ökat beror inte helt på avsaknad av resurser utan 
också på ett mer kvalificerat missbruk hos den nya grupp av unga som kommit under senaste 
året. Vi har ett mörkertal gällande gruppen vilket kan påverka prognosen.
Åtgärder
Vi har en samverkan med polisen för att identifiera personer inom gruppen.
Samverkan behöver utökas med skolorna och internt i förvaltningen för att ge rätt stöd i ett 
tidigare skede.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ÖVRIGA VUXNA C545

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Statsbidrag från Migration -51 0 0 0

Övriga statsbidrag 0 -497 -258

Övriga intäkter -464 -166 -123 -470

SUMMA INTÄKTER -515 -166 -620 -728

Kostnader

Personalkostnader 1 739 2 102 610 2 015

- varav kontaktpersoner/fa 82 1 45 135

- varav övrig personal 1 657 2 101 565 1 880

Lokalkostnader 255 246 85 242

Köp av huvudverksamhet 7 712 5 710 3 624 8 939

- varav placeringar övriga vuxna 7 712 5 710 3 624 8 939

Övriga kostnader 180 405 145 635

SUMMA KOSTNADER 9 887 8 463 4 464 11 831

RESULTAT 9 372 8 297 3 844 11 103

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnader placeringar Övriga vuxna 7 303 5 751 3 597 8 769

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar på ett underskott på 2 700 tkr. 
Avvikelse
Underskottet beror på kostsamma och långvariga placeringar. Detta beror på flera faktorer, 
bland annat bostadsmarknad och komplexiteten i de ärenden som vi hanterar.
Dessa innefattar inte sällan kontakter med funktionsstöd och psykiatrin.
Hedersproblematik är också en faktor som spelar in där vi ibland måste flytta om kvinnor till 
andra boenden.
Åtgärder
Vi arbetar med att försöka att hitta andra lösningar på ärenden som har en lägre grad av risk.
Det finns kontakter med hyresvärdar i grannkommunerna.
En annan grupp är vuxna brottsoffer som kan vara i behov av skyddat boende. I samband med 
den narkotikasituationen som för närvarande finns i Ronneby kommun ser vi ett ökat antal 
mer eller mindre kriminella personer som utsätts för hot och våld. Dessa söker sig inte sällan 
till socialtjänsten för att få skydd.
Ärenden av den typen är svåra att utreda och ofta finns det kriminalitet kombinerat med 
missbruk som gör dessa oerhört resurskrävande för socialtjänsten.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS BARNAVÅRD C550

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Statsbidrag från Migration -1 452 -738 0 -1 735

Övriga statsbidrag -1 250 -890 -1 545 -860

Övriga intäkter -1 634 -1 480 -510 -2 317

SUMMA INTÄKTER -4 336 -3 108 -2 055 -4 912

Kostnader

Personalkostnader 38 043 41 372 12 535 37 933

- varav familjehem 14 963 15 072 4 545 11 566

- varav kontaktpersoner/fa 1 303 2 356 462 1 500

- varav övrig personal 21 778 23 944 7 528 24 867

Inhyrd personal 402 0 0 0

Lokalkostnader 701 723 241 725

Köp av huvudverksamhet 34 191 31 123 11 297 37 733

- varav institutionsvård b 25 622 22 543 7 527 24 999

- varav familjehem 7 967 8 400 3 510 12 160

- varav barnahus 100 180 0 0

- varav övrigt 502 0 253 574

Övriga kostnader 1 840 2 999 522 2 050

SUMMA KOSTNADER 75 178 76 217 24 596 78 441

Avskrivningar 75 65 25 65

Internränta 1 0 0 0

RESULTAT 70 918 73 174 22 566 73 594

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnad placeringar barnavård 44 994 43 761 14 473 44 677

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Antal barn/ungdomar i öppenvård 238 132

Barn/ungdomars genomsnittliga vårdtid vid inst 128 91 130

Placeringsdygn institutionsvård 5383 1541 6200

Placeringsdygn familjehem 1 21622 7352 19000

Antal barn/ungdomar placerade 1 108 83 100

Ej behovsbedömda insatser (antal barn, tex komet, biff)42
1 Fr o m 2020 Inkluderas vårdnadsöverflyttade barn 
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SOCIALNÄMNDEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar ett underskott med 2 200 tkr.
Avvikelse
Familjehem visar underskott med 300 tkr. 
Familjehemssekreterarna har sedan hösten 2021 haft en ansträngd arbetssituation och 
det har varit svårt att få fram familjehem i egen regi. En av tjänsterna gjordes om till mot
inriktning att ha fokus på rekrytering men det fungerade inte med anledning av hög 
frånvaro. Detta ledde till att intresserade familjehem valde att gå till andra 
kommuner/företag. Vi har fått använda konsultföretag och flera barn har blivit kvar på 
HVB hem i avvaktan på familjehem.
Åtgärder är att vi under hösten 2022 kommer att inom befintlig personal utöka 
familjehemssekreterarna från tre till fyra. Med fler familjehemssekreterare kommer vi att 
kunna arbeta mer effektivt i rekrytering och utredning av familjehem. Våra befintliga 
familjehem kommer att kunna få mer stöd i sina uppdrag samt kommer vi mer aktivt 
kunna arbeta för att överta de konsulentstödda familjehemmen i egen regi. Vi kommer 
att kontraktera ett jourhem i åldern 0-12 år. Barn kommer då att kunna vara placerade 
tillfälligt i jourhemmet istället för HVB i avvaktan på en stadigvarande placering. 
Avvikelse
Placeringskostnader på institution visar ett underskott med 2 000 tkr. Enheten har en 
kostsam placering som beräknas till drygt 5 000 tkr i år . Om ungdomen varit placerad 
inom Cura indvidutveckling hade kostnaden varit 3 000 tkr lägre på ett år. Om placeringen 
varit en "vanlig" placering hade enheten enligt prognos gått 1 miljon plus på HVB.  Barn 
har behövt placeras på HVB-hem i avvaktan på familjehem vilket leder till ökade 
kostnader. 
Åtgärder enheten jobbar aktivt med att uttömma alla resurser i hemmiljön med öppna 
insatser innan det blir aktuellt med placering vilket lett till positivt resultat. Mycket arbete 
sköts av utredande socialsekreterare innan det blir aktuellt med en placering om det inte 
handlar om ett akut skyddsbehov av barnet. 
Övrigt 
Kostnader för kontaktfamiljer går 1 000 tkr plus. 
Personal minus 600 tkr. Enheten har valt att anställa personal på de % som personal är 
föräldralediga. Detta har gett ett positivt resultat på arbetsresultatet för främst 
mottagning och utredningsgruppen där vi idag har färre placeringar då den erfarna 
personalen har mer tid att kunna utreda familjer och sätta in rätt stöd för att förhindra en 
placering. 
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS FAMILJERÄTT C560

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Kostnader

Lokalkostnader 32 33 11 33

Köp av huvudverksamhet 2 992 3 149 1 017 3 051

- varav övrigt 2 992 3 149 1 017 3 051

Övriga kostnader 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER 3 024 3 182 1 028 3 084

RESULTAT 3 024 3 182 1 028 3 084

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Familjerätten drivs av Cura indivsutveckling i samverkan med tre av blekinges kommuner.
Gemensam familjerätt för att minska sårbarheten samt ger en ökad kvalitet och kompetens 
hos handläggarna.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ALKOHOLHANDLÄGGNING C565

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga intäkter -37 -380 -52 -320

SUMMA INTÄKTER -37 -380 -52 -320

Kostnader

Personalkostnader 653 679 231 676

- varav övrig personal 653 679 231 676

Övriga kostnader 72 91 18 90

SUMMA KOSTNADER 725 770 250 766

RESULTAT 688 390 198 446

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen visar ett litet överskott.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS EKONOMISKT BISTÅND C570

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Hyror 25 0 0 0

Övriga intäkter -2 082 -2 136 -38 -1 942

SUMMA INTÄKTER -2 057 -2 136 -38 -1 942

Kostnader

Personalkostnader 8 116 8 049 2 557 8 103

- varav övrig personal 8 116 8 049 2 557 8 103

Ekonomiskt Bistånd 29 550 28 227 11 100 33 000

Övriga kostnader 3 166 2 921 353 2 986

SUMMA KOSTNADER 40 832 39 197 14 010 44 089

RESULTAT 38 775 37 061 13 972 42 147

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Nettokostnad ekonomiskt bistånd 29 496 27 827 11 089 32 800

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 619 426 600
1 Exkl flyktinghushåll
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SOCIALNÄMNDEN

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen ett underskott med 5 086 tkr. 
Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men utbetalningarna ligger kvar på samma 
nivå som tidigare. En anledning till detta är minskade inkomster hos försörjningsstödstagarna. 
Många har förbrukat sina ersättningsdagar med aktivitetsstöd och får inte längre ersättning 
via Arbetsförmedlingen. Ändrade riktlinjer hos Försäkringskassan har försvårat för vissa 
föräldrar att få bostadsbidrag och underhållsstöd. Detta gäller de individer som är gifta men 
där maken/makan väntar på uppehållstillstånd och inte befinner sig i Sverige. I dessa fall 
kompenserar vi med ekonomiskt bistånd, i enlighet med rättspraxis. Det kraftigt höjda elpriset 
är också en faktor som påverkar storleken på det utbetalda ekonomiska biståndet.  
Vi fortsätter jobba intensivt med olika delar av vår verksamhet för att minska utbetalningarna 
av det ekonomiska biståndet. Det aktiva klientarbetet är en viktig del och handläggarna har 
kontakt med varje försörjningsstödstagare för planering mot egenförsörjning och täta 
uppföljningar. Under våren har en genomlysning gjorts av alla arbetslösa individer för att 
säkerställa att de som uppbär försörjningsstöd är i sysselsättning på heltid. Det är 
betydelsefullt att Arbetsmarknadsenheten har de resurser som krävs för att möta behovet av 
kompetenshöjande insatser hos försörjningsstödstagarna. 
Åtgärder
Vi behöver samverka med andra aktörer på ett mer effektivt sätt för att lyckas få ut fler 
individer i egen försörjning. Den reform som Arbetsförmedlingen genomgått och fortfarande 
befinner sig i har inneburit att istället för att samverka med enbart en myndighet, AF, krävs 
dessutom samverkan med 13 olika fristående aktörer i Ronneby kommun. 
Samverkan kring de arbetslösa individerna har blivit mer komplicerade och utmanande och 
det påverkar effektiviteten i att stödja dem mot egen försörjning. Ett övergripande arbete med 
samverkan pågår mellan försörjningsenheten, AME, AF och samtliga fristående aktörer där vi 
initialt skapar förståelse för varandras verksamheter. 
Ett arbete har påbörjats med att införa BIP (Blekinge med individuellt
perspektiv)förhoppningsvis kommer detta ha positiva effekter på vårt klientarbete. 
Planeringsgruppen jobbar med olika aktiviteter för att säkerställa kvaliteten i klientarbetet, 
bland annat har de under våren ”medlyssnat”, dvs varit med varandra i klientmöten för att 
observera och återkoppla till sin kollega. Det pågår även ett arbete med att utvärdera 
kartläggningsinstrumentet FIA, som kan vara en metod att snabbare matcha individens behov 
mot arbetsmarknadsinsatser. 
Arbetet med FUT-handläggningen fortgår och antalet slumpmässiga kontroller har utökats.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS KANSLI/STAB C590

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga statsbidrag -8 0 0 0

Övriga intäkter -494 0 -20 -5

SUMMA INTÄKTER -502 0 -20 -5

Kostnader

Personalkostnader 6 217 6 203 1 935 6 203

- varav övrig personal 6 217 6 203 1 935 6 203

Övriga kostnader 3 505 3 924 960 3 833

SUMMA KOSTNADER 9 721 10 127 2 895 10 036

Avskrivningar 58 96 19 96

Internränta 3 4 1 4

RESULTAT 9 280 10 227 2 895 10 131

Budget i balans.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS FLYKTING C600

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Statsbidrag från Migration -4 320 -2 382 -1 524 -4 460

Övriga intäkter -241 0 -24 -26

SUMMA INTÄKTER -4 561 -2 382 -1 548 -4 486

Kostnader

Personalkostnader 993 882 558 2 037

- varav övrig personal 993 882 558 2 037

Lokalkostnader 0 227 629

Ekonomiskt Bistånd 3 568 1 500 709 1 700

Övriga kostnader 0 0 55 120

SUMMA KOSTNADER 4 561 2 382 1 548 4 486

RESULTAT 0 0 0 0

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 110 26 25

Balanskonto flyktingmottagning.
Antalet hushåll och utbetalning av ekonomsikt bistånd minskar. En hel del av hushållen 
som inte klarar sin egen försörjning efter etableringen övergår som en kostnad till vht 570. 
Viss del ugör personal- och driftskostnader för Arbetsmarknadsenheten. 
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ENSAMKOMMANDE BARN C601

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Statsbidrag från Migration -10 999 -3 950 -10 193 -12 508

Övriga intäkter -112 -128 -36 -102

SUMMA INTÄKTER -11 111 -4 078 -10 229 -12 610

Kostnader

Personalkostnader 2 094 1 839 467 1 597

- varav familjehem 475 510 75 300

- varav godman 383 140 66 198

- varav övrigt 1 236 1 189 326 1 099

Köp av huvudverksamhet 2 238 2 131 563 1 714

- varav institutionsvård b 1 670 1 588 563 1 714

- varav stödboende 568 543 0 0

- varav övrigt 0 0 0 0

Ekonomiskt Bistånd 310 0 32 90

Övriga kostnader 56 108 27 69

SUMMA KOSTNADER 4 697 4 078 1 089 3 470

RESULTAT -6 414 0 -9 140 -9 140

Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22
Prognos T1 -

22

Placeringsdygn institutionsvård 365 120 300

Placeringsdygn familjehem 4203 924 2500

Placeringsdygn stödboende 255 0

Antal barn/ungdomar placerade 17 12 8

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Balanskontot ensamkommande barn. Redovisas i egen redovisning.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS NYSTARTSJOBB C609

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga intäkter -491 -2 813

SUMMA INTÄKTER -491 -2 813

Kostnader

Personalkostnader 1 523 6 280

- varav övrig personal 1 523 6 280

Övriga kostnader 26 115

SUMMA KOSTNADER 1 549 6 395

RESULTAT 1 059 3 582

Enligt beslut av fullmäktige tilldelades Arbetsmarknadsenheten 5 000 tkr
för anställning av nystartsjobbare. Dagens datum 19 maj har vi 21st nystartsjobbare. Kan 
tillkomma ytterligare någon framöver.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETSMARKNAD C612

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga intäkter -1 628 -5 513

SUMMA INTÄKTER -1 628 -5 513

Kostnader

Personalkostnader 2 580 7 154

- varav övrig personal 2 580 7 154

Lokalkostnader 4 14

Övriga kostnader 174 470

SUMMA KOSTNADER 2 758 7 638

RESULTAT 1 129 2 125

Verksamheten består av kostnader för lönebidrag, extra tjänster, FINSAM samt 
arbetslednning för arbetscenter.
Ungdomsjobb finansieras med statliga medel. Intäkterna kommer därmed till största delen 
täcka kostnaderna.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETSMARKNADSPROJEKT C613

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga statsbidrag -198 -672

Övriga intäkter -827 -2 965

SUMMA INTÄKTER -1 025 -3 637

Kostnader

Personalkostnader 760 2 479

- varav övrig personal 760 2 479

Övriga kostnader 134 865

SUMMA KOSTNADER 894 3 344

RESULTAT -131 -293

Externa finansierade projekt exempelvis Sara, BUS, ROSS.
Kostnaderna täcks genom intäkter.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETSMARKNAD ADMINISTRATION C619

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Statsbidrag från Migration 0 0 -500

Övriga intäkter 0 -186 -19

SUMMA INTÄKTER 0 -186 -519

Kostnader

Personalkostnader 0 406 1 303

- varav övrig personal 0 406 1 303

Övriga kostnader 9 664 3 34

SUMMA KOSTNADER 9 664 409 1 337

RESULTAT 9 664 223 818

Kommer justeras i samband med beslut om internbudget.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS NAVIGATORCENTRUM C620

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Hyror 0 -9 -26

Övriga intäkter 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 0 -9 -26

Kostnader

Personalkostnader 0 519 1 297

- varav övrig personal 0 519 1 297

Lokalkostnader -8 136 438

Övriga kostnader 0 49 80

SUMMA KOSTNADER -8 703 1 815

RESULTAT -8 695 1 789

Internhyra justeras i efterhand.
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SOCIALNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS CAFE STADSHUSET C845

(tkr)
Bokslut 2021 Budget 2022 Utfall T1 -22

Prognos T1 -

22

Intäkter

Övriga intäkter -251 -774

SUMMA INTÄKTER -251 -774

Kostnader

Personalkostnader 299 995

- varav övrig personal 299 995

Övriga kostnader 124 400

SUMMA KOSTNADER 423 1 395

RESULTAT 172 621

Café stadshuset.
Årets första månader lägre intäkter pga effekter av pandemin.
Fr.o.m maj verkar beställningarna återkomma i normalläge.
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SOCIALNÄMNDEN

Balanskonto Ensamkommande barn 2022 299209
20220430

Inkomster

Summa Inbetalningar 

2022 avs 2021 och 

tidigare

Inbetalningar 2022 

avs 2022 Summa 2022 Tillkommande 2022

Periodiserat resultat 

2022

Administrativt bidrag 18 900 kr-  18 900 kr-    500 000 kr-    518 900 kr-  

Anvisningsschablon -  kr -  kr 

Schablonersättning 1 142 100 kr-   932 850 kr-  2 074 950 kr-   1 748 655 kr-    2 681 505 kr-  

Ersättning PUT BUVS -  kr -  kr 

LVU -  kr -  kr 

Summa 1 142 100 kr-  951 750 kr-  2 093 850 kr-   2 248 655 kr-     3 200 405 kr-   

Utgifter

Personal 323 386 kr 775 614 kr 1 099 000 kr 

Särskild FV/God man inkl tolkkostnad 65 995 kr 132 005 kr 198 000 kr 

Hvb 406 103 kr 1 205 897 kr 1 612 000 kr 

Familjehem 92 235 kr 257 765 kr 350 000 kr 

Stödboende -  kr -  kr -  kr 

Ekonomiskt bistånd 31 636 kr 58 364 kr 90 000 kr 

Övriga kostnader 9 864 kr 9 136 kr 19 000 kr 

Summa -  kr 929 219 kr 2 438 782 kr 3 368 000 kr 

Netto 1 142 100 kr-  951 750 kr-  1 164 631 kr-   190 127 kr 167 595 kr 

Ingående balans 20210101 20 160 450 kr-  

Ombokning statsbidragsfodring 1 068 255 kr 

Inbetalningar 2022 avseende 2021 och tidigare 1 142 100 kr-  

Inbetalningar 2022 avseende 2022 951 750 kr-  

Utbetalningar avseende 2022 929 219 kr 

Överfört till Resultat 9 139 608 kr 

Utgående balans 20210430 11 117 219 kr-  

Förväntade tillkommande inbetalningar 2021 2 248 655 kr-  

Förväntade tillkommande utbetalningar 2021 2 438 782 kr 

Utgående balans 2021 med hänsyn till framtida in och 

utbetalningar 10 927 092 kr-  

Volymförändring Antal EKB

1/1 2019 59

1/1 2020 37

1/1 2021 16

1/5 2021 16

1/9 2021 12

1/1 2022 11

1/5 2022 8

Känslighetsanalys Förändring per år

Nätverksplacerat barn HVB placeras 1 442

Barn blir svensk medborgare 493

Ungdom blir svensk medborgare 274

Nätverkshem blir familjehem 274

Nätverkshem blir stödboende 347

Den 1/ 2022 ansvarar socialförvaltningen i Ronneby för 8 ensamkommande barn. Utöver dessa barn finns ett antal som uppbär ekonomiskt 
bistånd, men som inte är placerade av Ronneby kommuns socialförvaltning. Intäkter samt kostnader förändras bl.a beroende på att barn 
återförenas med sina familjer samt omplaceras.

Ersättning betalas ut schablonmässigt i efterskott från Migrationsverket . Barn under 18 år ersätts med 1 350 kr per dygn och barn från 18 år 
upp till att de fyller 20 eller halvårsskiftet de fyller 20 ersätts med 750 kr per dygn förutsatt att de går i skolan och uppbär studiebidrag. 
Intäkter är baserade på befintliga barn. Av försiktighetskäl är de beräknade till 90%. 

Placeringskostnaderna är beroende av hur barnet är placerat. Ett nätverkshem generera ett överskott, medan en dyrare hvb placering inte 
täcks av schablonsersättningen. Utöver direkta placeringskostnader krävs personal för att handha dessa barn. Ersättning utgår enbart med 
engångsumma när kommunen blir anvisad dessa barn. Det yngsta barnet fyller 21 år under år 2039. Det finns en stor osäkerhet i dessa siffror 
eftersom förändringars påverkanseffekt kan bli stor, exempelvis kostar en omplacering från nätverkshem till hvb ca 1,4 miljoner kr mer 
årligen. Ett barn som kommer vara placerat i 6 år till medför därmed högre kostnader med 8,4 miljoner kronor (ej indexerat). När/om barnen 
blir svenska medborgare utbetalas inte längre ersättning till kommunen. 

Sida 27 av 28



SOCIALNÄMNDEN

Investeringsuppföljning  2022

Projektnamn Projektnr

Budget 

2022 Utfall 

Prognos 

T1 2022

Äskas 

kompl.

budget 

2023 Status
LARM I GRUPPBOSTAD 62003 135 0 135 0 P

VERKSAMHETSYSTEM IFO 62008 172 0 172 P

INVENTARIER, 

SOCIALFÖRVALTN

62011 100 36 100 P

Summa investeringar 407 36 407 0

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

KOMMENTARER
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Internkontroll, uppföljning – Period 1 2022 (Socialnämnden) 

Riskområde Risker Kontrollmoment Bedömning Frekvens Metod Ansvarig 

Processer och 
rutiner 

FS: Att 
handlingsplaner 
kopplat till 
skyddsåtgärder ej 
följs upp. 

Kontroll om 
uppföljning av 
handlingsplan är 
utförd. 

 Ej väsentlig 
avvikelse

2 ggr/år Ställa frågan till EC på 
FS om detta görs. 

Birgitta 
Ratcovich, 
Linda 
Holmberg 

Analys 
Datum för kontroll 

2022-05-11 till 2022-05-20 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

Nej  

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar) 

Av svaren från enhetscheferna framgår att det finns totalt nio stycken skyddsåtgärder i verksamheterna. Av dessa har sex stycken uppföljda handlingsplaner. De övriga tre 
skyddsåtgärderna har nyligen identifierats och saknar handlingsplaner. 

Då de handlingsplaner som finns uppges vara uppföljda, resulterar bedömningen i att det inte förekommer en väsentlig avvikelse utifrån kontrollmomentet. Däremot saknar 
vissa beslutade skyddsåtgärder handlingsplaner vid granskningstillfället, vilket föranleder att åtgärder behöver vidtas. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram) 

Det ska prioriteras att ta fram handlingsplaner för de skyddsåtgärder som saknar handlingsplaner. 

Under granskningen identifierar enhetscheferna flera förbättringsåtgärder kopplade till handlingsplanerna. De uttrycker behov av en specifik mall för handlingsplanerna samt 
gemensamma rutiner för var handlingsplanerna ska förvaras i verksamheten och hur uppföljningarna ska gå till. Det pågår ett arbete tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen som syftar till att se över den gemensamma rutinen för skyddsåtgärder. Representanter från funktionsstöd kommer att lyfta frågan om gemensam mall 
och rutin i den gruppen. Om det inte behandlas vidare där kommer funktionsstöd ta fram egen mall och rutin för handlingsplaner för skyddsåtgärder. 

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

Arbetet med åtgärderna fortsätter under våren. 

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

Påbörjad. 

Bilaga 2



Riskområde Risker Kontrollmoment Bedömning Frekvens Metod Ansvarig 

Processer och 
rutiner 

IFO: Att medarbetare 
utsätts för hot- och 
risksituationer utifrån 
att inte rutinerna 
följs. 

Kontroll av att rutinen 
följs vid hembesök. 

 Väsentlig 
avvikelse

2 ggr/år Stickprov Birgitta 
Ratcovich, 
Linda 
Holmberg 

Analys 
Datum för kontroll 

Kontrollen utfördes via stickprov 25 april till 1 maj 2022. 

Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) 

Ja. Tre hembesök fanns registrerade i receptionens kalender. Vid kontroll av socialsekreterarnas kalendrar framgår att minst 8 ytterligare hembesök genomfördes under den 
valda perioden. 

Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar) 

Vi ser fortsatt att rutinen inte efterlevs trots återkommande information och påminnelser om vikten av att följa den. 

Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram) 

Det pågår ett arbete inom IFO att göra en genomlysning kring hur socialsekreterarna upplever rutinen samt att ta fram förslag till förbättringar. En arbetsgrupp med deltagare 
från Råd och stöd familj, Barn och familj samt Vuxenenheten har träffats vid ett par tillfällen för att gå igenom rutinen. Deltagarna har sedan fått i uppgift att lyfta rutinen med 
sina respektive arbetsgrupper och då även prata om förslag till andra tillvägagångssätt eftersom vi återkommande sett att rutinen inte följd. Det som framkommit såhär långt i 
det arbetet är att rutinen innehåller för många moment, att det emellanåt uppstår tekniska problem som gör att bokning/avbokning inte fungerar. Ett förslag till förbättring att 
samla allt på ett ställe, förslagsvis där man hämtar larmet och att där även sätts upp en påminnelse om att boka i receptionens kalender. Ett annat förslag är att ta fram en app 
som kan användas för att kunna boka/boka av sina hembesök. Arbetsgruppen har även lyft att det är viktigt att påminna om rutinen samt att receptionens personal återkommer 
med information om hur man gör till de olika enheterna. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete under våren. 

Start- och slutdatum för åtgärdsplanen 

Arbetet med översyn av rutinen fortsätter under våren. Påminnelse om rutinen görs omgående i samtliga enheter. 

Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat) 

Påbörjad. 



Måluppfyllelse, uppföljning – T1 2022 (Socialnämnden) 

Strategiska 
målområden 

Indikatorer Period Utfall Mål-
värde 

Mål-
uppfyllelse 

Analys 

Barn och ungas 
behov 

Andel barn i 
befolkningen som 
ingår i familjer med 
ekonomiskt bistånd 

April 
2022 

9,6 % högst 
10 % 

104 % Individ- och familjeomsorg 

Försörjningsenheten 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Målet är uppnått. Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd uppgår till 9,6 %. Det senaste året har 627 barn av totalt 6 514 barn i 
kommunen någon gång under året fått ekonomiskt bistånd. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

I arbetet med att stötta individer till egen försörjning prioriteras barnfamiljer vid 
anvisningar till kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsenheten har 
anpassat insatserna efter de behov som finns hos målgruppen, bland annat genom 
olika nivåer av språkkurser som kombineras med exempelvis fysisk aktivitet. Jämfört 
med samma period förra året är det 90 barn färre som ingår i hushåll som någon gång 
under året fått ekonomiskt bistånd. 
Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Vi fortsätter jobba aktivt med biståndstagare och barnfamiljer är en prioriterad grupp i 
vårt arbete. Införandet av BIP har påbörjats vilket kan få positiva effekter för arbetet 
med att stötta individen ut i arbete eller studier. 

Andel ungdomar (13-
20 år) som ej är 
återaktualiserade ett 
år efter avslutad 
utredning eller insats 
(exkl. EKB). 

April 
2022 

87% 85% 102,35% Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Av de ärenden som var aktuella under perioden 200501-210430 har 87% av 
ärendena inte återkommit. 

84 ärenden var avslutade och 11 kom tillbaka i åldern 13-21. 

Målet är uppnått. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Barn- och familjeenheten består av erfaren och kunnig personal som gör kvalitativa 
utredningar med rätt bedömningar. Råd och stöd består av behandlingspersonal som 
kan matcha de behandlingsbehov som familjerna har. 

Av de ärenden som återkommer i åldersgruppen är det ungdomar med 
missbruksproblematik som ej varit mottagliga under deras första kontakt med 
socialtjänsten samt barn som bevittnat våld. Familjer har även ansökt om stöd efter 
avslutad insats när de upplevt att de har ett behov igen och detta får ses som positivt. 
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Strategiska 
målområden 

Indikatorer Period Utfall Mål-
värde 

Mål-
uppfyllelse 

Analys 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Att tidigt upptäcka och förebygga missbruksproblematik är viktigt för ett lyckat utfall. 
Barn- och familjeenheten och Råd och stöd familj har en gemensam aktivitet att ta 
fram en enkät till familjer och barn för att vid avslutad insats få fram hur familjerna 
upplever att de varit delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Att enheterna ska 
arbeta för en ökad delaktighet vid samtliga moment, från familjens första kontakt till 
sista kontakt med socialtjänsten, t ex anmälningsmöten, utredningsplan, uppdrag till 
utförare, genomförande plan och uppföljningsmöten. 

Brukarenkät - 1g/år 
barn/ungdom (7 år 
och uppåt), 
upplevelsen av 
kvalitet i 
familjehemmet. 

2022 Individ- och familjeomsorg 

Barn-och familjeenheten 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? 

Brukarenkäten kommer att göras under perioden september till november 2022 så 
inget resultat finns. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Brukarenkäten kommer att lämnas ut till familjehemplacerade barn över 7 år som varit 
placerade i mer än 6 månader i ett familjehem i samband med besök av 
barnsekreterare under perioden september till november 2022. 

Andel biståndstagare 
med långvarigt 
bistånd, andel i % i 
befolkningen 

2022 högst 
1,3 % 

Individ- och familjeomsorg 

Försörjningsenheten 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? 

Det är inte tekniskt möjligt att i verksamhetssystemet få fram något statistiskt underlag 
som visar ett aktuellt resultat. Utfallet 1,7 som hämtas från Kolada avser år 2020. 
Något resultat för år 2021 finns ännu inte.  

Andel 
familjehemsplacerade 
barn som har en 
enskild kontakt med 
socialsekreterare 
minst 4 ggr/år (inkl. 
EKB). 

April 
2022 

82% 95% 86,32% Individ- och familjeomsorg 

Barn-och familjeenheten 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Underlaget är 25% av de familjehemsplacerade barnen. Underlaget utgörs av 11 
barn. Av de 11 barnen har 9 barn haft minst 4 besök under perioden 210401-220331. 
De två  barnen som ej haft 4 fysiska besök under året har enligt dokumentationen haft 
ett besök. Det har hållits telefon och digitala besök med barnen. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Placeringsgruppen har arbetat med att få till rutiner och aktiviteter som leder till att 
träffa barnen minst 4 gånger per år. Idag har varje barnsekreterare färre ärenden per 



Strategiska 
målområden 

Indikatorer Period Utfall Mål-
värde 

Mål-
uppfyllelse 

Analys 

handläggare än för ett år sedan. 

Dock är det oroväckande att två barn enligt dokumentationen endast haft 1 fysiskt 
möte under ett år. Enhetschef kommer att ha samtal med respektive barnsekreterare 
om resultatet. Två av dessa barn är på väg att vårdnadsöverflyttats. Det är inte 
acceptabelt med endast ett besök på ett år. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Enhetschef kommer att stämma av med de barnsekreterare som endast besökt 
barnen en gång under ett år. 

Flera aktiviteter är framtagna för att arbeta med att alla barn ska ha minst 4 fysiska 
träffar under ett år såsom att ha ett årshjul med inplanerade besök, vid avbokning 
boka direkt in två nya besökstider, teamledare ska vid varje ärendegenomgång med 
respektive handläggare gå igenom senaste besök och nästa planerade besök med 
barnet. 

Andel barn (0-12 år) 
som ej är 
återaktualiserade ett 
år efter avslutad 
utredning eller insats 
(exkl. EKB). 

April 
2022 

77% 80% 96,25% Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Av barn mellan 0-12 år som var aktuella inom socialtjänsten under perioden 200501-
210430 har 77% inte återkommit. Av 60 avslutade ärenden har 14 kommit tillbaka. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Flera av utredningarna som gäller att ha bevittnat våld avslutas utan insats då familjen 
ej tillstår oron. Dessa ärenden återkommer i större grad än andra ärenden. Även 
ärenden där föräldrarna är i konflikt med varandra återkommer i större grad än andra 
ärenden. Familjer som har haft insatser som ej varit verkningsfulla och där familjen ej 
varit motiverade till insatsen återkommer ofta. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Barn- och familjeenheten och Råd och stöd familj har en gemensam aktivitet att ta 
fram en enkät till familjer och barn för att vid avslutad insats får fram hur familjerna 
upplever att de varit delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Att enheterna ska 
arbeta för en ökad delaktighet vid samtliga moment, från familjens första kontakt till 
sista kontakt med socialtjänsten, t ex anmälningsmöten, utredningsplan, uppdrag till 
utförare, genomförande plan och uppföljningsmöten. 

Attraktiv och trygg 
livsmiljö för alla 

Andel vuxna 21+ med 
missbruksproblem 
som ej är 
återaktualiserade 
efter ett år efter 
avslutad utredning 
eller insats. 

April 
2022 

83% 85% 97,65% Individ- och familjeomsorg 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Genomlysning av 64 ärenden visar att 11 st av dem återaktualiserats vilket innebär 
17 %. Detta ger ett värde på 83 % som ej återaktualiserats. Målvärdet är inte helt 
uppfyllt. 



Strategiska 
målområden 

Indikatorer Period Utfall Mål-
värde 

Mål-
uppfyllelse 

Analys 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Vi har haft en del klienter med en tyngre problematik som återkommit till oss både via 
anmälningar men som främst sökt stöd på egen hand. det är ett bra resultat och 
utifrån urvalet så påverkar ett fåtal individer utfallet. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Fortsätta att följa upp våra insatser inom öppenvård samt placeringar. 

Hur lång tid den 
enskilde befinner sig i 
skyddat boende. 

April 
2022 

93 
dagar 

högst 
45 

dagar 

-6,67 % Individ- och familjeomsorg

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Tid i skyddat boende är under tertial 1, 93 dygn. Det är en klar sänkning av antalet 
dygn om man jämför med bokslut 2021 då vi låg på 138 dygn. Målvärdet ligger på 45 
dygn och det är värt att fundera på om det är ett rimligt värde. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Flera längre placeringar utifrån en komplex problematik. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Fortsatt arbete med att försöka förkorta tiderna i skyddat boende och arbeta på 
lösningar via öppenvård samt täta dialoger med de skyddade boenden vi använder för 
placeringar. Ett arbete pågår med att försöka få till överenskommelser med 
grannkommunerna kring att hyra lägenheter med syfte att kunna använda som 
skyddat boende under en övergångsperiod. 

Andel personer som 
svarar ja på frågan 
"Får du bestämma 
om saker som är 
viktiga för dig?" i 
nationell 
brukarundersökning. 

2022 Funktionsstöd 

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? 

Brukarundersökningen genomförs under hösten 2022. Därför finns inget resultat 
tillgängligt förrän vid bokslutet.  

Tillväxt och 
näringslivssamverkan 

Andelen i procent 
som är arbetslösa 18-
64 år 

April 
2022 

11% 10,5% 95,24% Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till 
målvärdet? 

Vi sänker stadigt den totala arbetslösheten. Samma månad 2021 låg den totala 
arbetslösheten på 13,4% så det är en tydlig sänkning. Målvärdet är inte uppnått men 
målet är fortfarande att ligga i nivå med resten av Blekinge. 

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? 

Flera insatser påverkar att vi stadigt sänker arbetslösheten. Samverkan med 
arbetsgivare i projektet ROSS där vi har arbetsgivarcoaching som aktivitet har gett 



Strategiska 
målområden 

Indikatorer Period Utfall Mål-
värde 

Mål-
uppfyllelse 

Analys 

resultat i form av flera anställningar för deltagare. Nystartsjobbprojektet ger också 
goda resultat. Dock ser vi tydligt att det tar tid, tid för deltagare att etablera sig på 
arbetsmarknaden och tid för långsiktiga lösningar. 

Vilka åtgärder kommer vi att vidta? 

Vi kommer fortsätta att arbeta med insatser och aktiviteter som är anpassade efter 
målgruppen och den arbetsmarknad som råder. Vi behöver arbeta mer i samverkan 
för att hitta fler tänkbara lösningar till fler deltagare, exempelvis flexibla 
utbildningsalternativ. 



Uppdrag beslutat i budget, uppföljning – T1 2022 (Socialnämnden) 
Ärendemening Enhet Beskrivning Status Ansvarig Slutdatum 

+ Planerat
slutår

Analys 

Uppdra till 
Socialförvaltningen 
att förebyggande 
teamet lägger mer 
tid på att kvällstid 
finnas ute i 
ungdomsmiljöer 

Social-
nämnden 

Kommunfullmäktige ger 
Kommunstyrelsen i 
uppdrag att ge 
Kommundirektören 
följande uppdrag för 2022. 
Kommundirektören utser 
ansvariga personer för 
åtgärd och uppföljning. 
Klardatum för respektive 
uppdrag anges i varje 
uppdrag. Uppdragen ska 
hanteras i av uppdragen 
berörda nämnder. 
Status på nedan angivna 
uppdrag ska redovisas till 
kommunfullmäktige i 
samband med 
tertialuppföljningar och 
årsbokslut.  

Uppdraget ska vara klart 
och redovisas till 
kommunfullmäktige i 
samband med Q1-22.  
Tjänsteskrivelse för utskick 
till KSAU klar senast 14 
feb. 

Pågående 
enligt plan 

Birgitta 
Ratcovich 

2022-02-
09 
2022 

Individ- och familjeomsorg 

Vid årsskiftet fick Socialnämnden ett tillskott i budget för 2022 som var riktat till 
att tillsätta ytterligare två tjänster inom förebyggande teamet. Ett tillägg till 
uppdraget är att Förebyggande teamet ska lägga mer tid på att kvällstid finnas 
ute i ungdomsmiljöer. 

Rekrytering har skett och från den 2 maj är de fyra tjänsterna inom 
Förebyggande teamet tillsatta. Dock kommer det att uppstå en kortare vakans 
igen då en av medarbetarna valt att byta tjänst. 

Under våren har vi arbetat med upplägg, arbetsuppgifter och prioriteringar för 
Förebyggande teamet. Bland annat har vi haft återkommande dialoger kring 
fältarbete både dagtid och kvällstid. I nuläget är planeringen att Förebyggande 
teamet från den 2 maj då de blev fullt bemannade tjänstgör två kvällar i 
veckan samt två helgkvällar i månaden. Vi gör planeringen av kvällsfältning 
bland annat utifrån information från EST-gruppen kring otrygga områden samt 
annan information om händelser i kommunen. Vi planerar även utifrån 
speciella riskkvällar samt evenemang i kommunen där vi ser att det är viktigt 
att vi prioriterar att närvara.  Förebyggande teamet gör i nuläget en planering 
för kvällsfältning samt särskilda händelser för en tremånadersperiod i taget. 
Denna planering delas med EST-gruppen. Sedan i maj finns Förebyggande 
teamet representerade i EST-gruppen som träffas varje vecka. 

Resultatet av kvällsfältning under vintermånaderna är att det är väldigt få 
människor i rörelse utomhus, både ungdomar och vuxna. Vi ser en ökning av 
personer utomhus sedan vädret gjort det mer behagligt. Från april månad har 
fältningarna resulterat i fler kontakter med både ungdomar, barn och vuxna 
utomhus och medarbetarna i Förebyggande teamet upplever att de blir 
igenkända när de rör sig ute i samhället samt att ungdomar i högre grad söker 
kontakt med dem, vilket är positivt. 

Parallellt med ökad fältning kvällstid så har Förebyggande teamet ökat sin 
närvaro på kommunens högstadieskolor samt på gymnasieskolan Knut Hahn. 
Upplevelsen är att de får en god kontakt med ungdomar samt personal på 
skolorna och att detta ökar deras relationsskapande med de unga som de 
även möter kvällstid utomhus och på fritidsgårdarna. Bedömningen är att det 
viktigt att Förebyggande teamet syns återkommande på skolorna för att 
etablera kontakter och öka kännedomen om vilka de är och vad de arbetar 
med. Så det behövs en kombination av fältning dagtid och kvällstid för att nå 
bäst resultat. 
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Vaccinationspass vid nyanställning 

Yrkesgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningens 

funktionsstöd är personal som arbetar omvårdnadsnära.  

 Undersköterskor

 Vårdbiträden

 Vårdare

 Sjuksköterskor

 Arbetsterapeuter

 Fysioterapeuter/ sjukgymnaster

 Personliga assistenter

 Stödassistenter

 Stödpedagoger

 Arbetshandledare

Medarbetare inom personlig assistans med PAN-anställning bör undantas krav på vaccinationspass, 

då dessa personer anställs enligt brukarens eget önskemål. 

Risk- och konsekvensanalys 

Risk Sannolikhet/ 
allvarlighetsgrad 

Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Svårt att rekrytera, 
minskat 
rekryteringsunderlag 

3 x 4 = 12 
Uteblivna insatser 
Sänkt kvalitet. 
Ökad 
arbetsbelastning, 
befintliga 
medarbetare. 

Tydliggöra 
rollfördelning i 
befintlig 
verksamhet. 

Anställa personer 
för 
serviceuppgifter, 
utan vårdnära 
kontakt. 

FC 
VC 

Ekonomi 3 x 2= 6 Övertidsersättning Åtgärd enligt ovan. 

Ojämlika 
anställnings- 
förhållanden 

4 x 2 = 8 
Vi gör skillnad på 
medarbetare, 
befintlig personal 
och ny anställd får 
olika villkor för 
anställning. 

Alt. 1, ej införa 
vaccinationspass. 

Alt. 2, införa 
vaccinationspass, 
omfördela 
arbetsuppgifter. 
Vaccinerade kan 
arbeta 
omvårdnadsnära. 

Kontrollerande 
arbetsgivare. 4 x 3= 12 

Personlig integritet 
hotas. 

AG är tydlig vid 
rekrytering vilka 
krav som ställs 
med 
vaccinationspass. 
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Diskriminering 2 x 2 = 4 

Vi påtvingar 
individer att uppge 
hälsotillstånd vid 
nyanställning. Det 
finns individer som 
av medicinska skäl 
ej uppmanas att 
vaccinera sig. 

Åtgärd enligt ovan.  
Personen kan välja 
att inte gå vidare 
med rekryteringen. 

Hantering av 
personuppgifter 4 x 3 = 12 

Hur hanteras 
uppgifter om 
vaccinationsstatus? 
Saknas rutin för 
hur hantera 
uppgiften. 

Tydliga rutiner hur 
personuppgifterna 
ska hanteras. 

HR 

Att vi inte minskar 
smittspridningen 

Timingen med 
vaccinationspass 
kommer sent i 
pandemin. FHM 
har öppnat upp för 
att skrivna ned 
allvarlighetsgraden 
på Covid-19 och 
ev. kommer den ej 
klassas som 
samhällsfarlig 
sjukdom efter 
rådande smittvåg. 

Vi följer 
rekommendationer 
från FHM och den 
evidens om vaccins 
verkan gällande 
smittspridning. 

Falsk trygghet Personal emellan 
och personal-
brukare/ kund för 
smittan vidare. 

Krävs fortfarande 
andra 
kompletterande 
åtgärder, 
följsamhet basal 
hygien, social 
distansering. 

Ronneby 2022-01-31 

Jessica Masmanidou, verksamhetschef Funktionsstöd 

Karl Palm, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen 

Maria Sevestedt, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen 
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Vårdförbundet Blekinge 

Vårdförbundet kan tycka det är synd vi inte har varit med och gjort riskbedömningarna. Enligt vårt 

samverkansavtal och riktlinjer kring SAM, skall alltid risk och konsekvensanalyser göras tillsammans 

med skyddsombuden.  

Vårdförbundet anser att det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att förhindra 

smittspridning och för att skydda sig själv från smitta. Samtidigt är vaccination frivillig och ingen ska 

tvingas vaccinera sig eller utsättas för hot om negativa konsekvenser om man inte vaccinerar sig.  

Det är självklart att grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp ska respekteras. 

Enligt svensk grundlag är alla hälso- och sjukvårdsinsatser frivilliga och sekretesskyddade för 
den de berör, inkluderat vaccinationer.  
Det är viktigt att regioner och kommuner inte agerar i strid med grundlagen, och att man är 

medveten om att grundlagsskydd inte går att förhandla bort. 

Det finns olika medicinska skäl som gör att en del av befolkningen/yrkesutövarna inte 
får/kan vaccinera sig, vilket arbetsgivaren behöver ha en beredskap för både för befintliga 
anställda och dem som söker anställning.  

I nuläget finns inte tillräcklig evidens för att veta hur länge vaccination/-er ger ett fullgott 
skydd och vi utsätts fortlöpande av nya mutationer av viruset där vaccinationens effekt är 
helt okänd. Vårdförbundet menar därför att vaccination inte minskar vikten av adekvat 
skyddsutrustning inom all hälso- och sjukvård. 

Med ovanstående i beaktande ska arbetsgivaren, inom ramen för sitt arbetsmiljöansvar, vidta 

åtgärder för att hindra smittspridningen. Det innebär att arbetsgivaren ska genomföra 

riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen på arbetsplatsen. Till exempel 

genom att påminna om vikten av att hålla avstånd, att alla ska följa basala hygienrutiner och använda 

skyddsutrustning. 

Arbetsgivarens åtgärder för att förhindra smittspridning måste vara proportionella, och 

arbetsgivaren ska välja den minst ingripande åtgärden. Andra åtgärder att överväga kan t. ex. vara 

snabbtestning av medarbetare. 

Att begränsa sjuksköterskors anställningsbarhet kan påverka hälso- och sjukvårdens framtida 

kompetensförsörjning negativt. 

Vårdförbundet vill belysa vikten av riskbedömningar och förhandlingsskyldighet vid varje berörd 

individ som kan bli aktuell för eventuell omplacering.  



Bilaga 1 

Synpunkter från fackförbundet Kommunal i Ronneby 

Vad räknas som vaccinationspass ? 

En, två, tre sprutor? 

Finns ju dom som tagit 2 men inte kan ta tredje för de haft covid? 

Vad räknas som nyanställd? 

När vikarien få nytt anställningsunderlag från poolen? När den anställs från dag till dag? 

Vad händer med duktiga vikarier som inte kan ta på grund av egna sjukdomar vaccinationen? 

Ser stora risker med eventuellt förlora duktiga medarbetare. 

Vikten av basal hygien tycker jag är det huvudsakliga för undvika smitta. Att införa eller uppvisa ett 

covid pass kan infoga en falsk trygghet av personal och mellan personal och kund. 

Hur många vårdtagare har efterfrågat detta eller är det enbart ett nämndsbeslut? 
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1. Utgiftsposter som ingår i riksnormen 

 
 
Ronneby tillämpar den riksnorm som det stadgas om i 4 kap 3 § SoL. Riksnormens nivå 
bestäms av regeringen inför varje kalenderår. Försörjningsstöd med ett högre belopp kan 
beviljas när det finns medicinska eller starkt sociala skäl för detta. 
 

2. Arbetsresor 
 
Kostnad för resor med allmänna kommunikationer till och från arbete, 

arbetsmarknadsåtgärd eller sysselsättning godkänns om avståndet är längre än 3 km. För 

arbetslösa personer utan sysselsättning beviljas 200 kr per månad till övriga arbetsresor t.ex. 

besök på AF, resor för att besöka arbetsgivare.  

Kostnader för resor med egen bil godkänns endast om tidsvinsten är större än 2 timmar per 

dag eller det är omöjligt att ta sig till arbetsplatsen med allmänna kommunikationer. 

Kostnader för resor med egen bil beviljas för högst tre månader. Den enskilde ska ansöka om 

skattejämkning pga. arbetsresor. Om behovet kvarstår efter tre månader görs en förnyad 

prövning där alternativ som byte av bostad kan diskuteras. Kostnader godkänns enligt 

Skatteverkets schablon med 18,50 kr/mil. 

Kostnader för reparationer och underhåll godkänns normalt inte. En skälighetsbedömning 

måste göras i varje enskilt fall. Att under lång tid bevilja stora kostnader till arbetsresor till 

ett arbete/sysselsättning som inte ger tillräckliga inkomster för att klara en egen försörjning 

kan inte anses skäligt. Stora kostnader under en kort tid i avvaktan på lön kan däremot anses 

skäligt.  

 

3. Hyreskostnad 
 
Bedömning av vad som är en skälig hyreskostnad utgår ifrån kostnaden för en hyreslägenhet 
i Ronneby kommun. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en skälig hyreskostnad 
bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Hur 
bostadsmarknaden ser ut bör beaktas vid bedömning av kostnad för skäligt boende.  
 
Nivån för högsta godtagbara hyreskostnad höjs årligen i enlighet med allmännyttans 
procentuella hyreshöjning.  
 
 
 

4. Eget boende för ungdomar 
 
För ungdomar under 25 år utan barn gäller särskilda regler. Ekonomiskt bistånd till 
boendekostnad för eget boende för ungdomar under 18 år beviljas endast efter utredning 
och beslut av Utredningsenheten barn. 
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Ungdomar i ålder 18-24 år kan beviljas ekonomiskt bistånd till boendekostnad för eget 
boende om de under minst 6 månader har bekostat bostaden med arbetsinkomst som 
motsvarar grundersättning i arbetslöshetskassesystemet. De kan även beviljas ekonomiskt 
bistånd till kostnad för eget boende vid allvarliga relationsproblem i familjen eller om ett 
boende i föräldrahemmet i avsevärd utsträckning förhindrar dem att leva ett självständigt 
liv. En särskild utredning innefattande kontakt med föräldrarna ska då göras av 
handläggaren. 
 

4.1 Kostnad för boende för ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet 
 

Bidrag till boendekostnad i föräldrahemmet utgår normalt inte för ungdomar i åldern 18-24 
år. Om föräldrarna genom att det vuxna barnet bor hemma går miste om bostadsbidrag eller 
bostadstillägg kan bidrag till del av boendekostnad motsvarande det belopp som föräldrarna 
förlorar i bidrag utgå. 
 
Ungdomar som tidigare med arbetsinkomster under en sammanhängande period av minst 6 
månader har betalat del av boendekostnad i föräldrahemmet kan få bistånd till del av 
boendekostnad.   
 

5. Studerande 
 

Huvudregeln är att studerande ska finansiera sina studier på annat sätt än genom 
försörjningsstöd. Komplettering av studiemedel och andra studiesociala bidrag beviljas 
normalt inte. 
 
Studerande som t ex. deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare, SFI, eller 
den som studerar via arbetsmarknadsåtgärd kan få kompletterande försörjningsstöd. 
 

6. Fritidskostnader  
 
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. Försörjningsstöd kan beviljas med upp till 2 000 kr per barn och år.  
 
Kostnader för inköp av cyklar till barn ingår enligt Konsumentverkets beräkningar i posten 
lek och fritid. I det fall familjer blir i behov av försörjningsstöd under längre tid kan 
Socialnämnden bevilja bistånd till cykel utöver post för lek och fritid. 
 
 
 

7. Dator och internetuppkoppling 
 
Bistånd kan utgå till skäliga kostnader avseende internetuppkoppling. Den vägledande nivån 
är 0,0055 % av ett prisbasbelopp per månad. 
 
För hushåll i med behov av försörjningsstöd längre tid än tre månader kan bistånd till inköp 
av dator/surfplatta efter individuell prövning beviljas till barnfamiljer som saknar tillgång till 
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dator. För vuxna utan barn kan bistånd till dator beviljas om det finns starka sociala skäl.  
Vägledande nivå för bistånd till dator är maximalt 8 % av ett prisbasbelopp. De flesta 
program som behövs för att använda en dator finns i gratisversioner varför bistånd till 
programvara inte inkluderas. 
 

8. Tandvård 
 
Kostnader för akut tandvård enligt Socialstyrelsens Allmänna råd beviljas innevarande 
månad. Om tandvårdskostnaderna totalt överstiger 5 000 kr/person och år ska 
kostnadsförslag från tandläkare begäras och sändas till Socialförvaltningens 
konsulttandläkare för bedömning. Kostnad för nödvändig tandvård kan beviljas för personer 
som inte inom rimlig tid kan bekosta sådan tandvård. Endast kostnader för tandvård som är 
nödvändig för att erhålla eller upprätthålla en acceptabel tandstatus beviljas. Acceptabel 
tandstatus innebär; 
 

 ingen värk eller smärta 

 godtagbar tuggförmåga 

 inga synliga tandskador som ger betydande sociala svårigheter 
 

 

9. Inkomster habiliteringsersättning 
 

Habiliteringsersättning är en ersättning som utges till personer som deltar i sysselsättning 
enligt SoL eller LSS. Habiliteringsersättning ska inte medräknas som inkomst vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd.  
(Beslut SN 2020-11-24, § 140). 
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