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§ 88

Dnr 2014-000031 805

HSO - Ansökan om hyresbidrag 2014
Sammanfattning
HSO Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Ronneby, samt
övriga föreningar som använt lokalen på Järnvägsgatan 5 i Ronneby ansöker
om ett hyresbidrag om X kr för innevarande år.
Det lokalbidrag som söks gäller för lokalen på Tingsgatan, fd Freja. Denna
kan disponeras av alla medlemsföreningar i HSO och medlemmar i
Ronneby (totalt ca 20 föreningar). En del föreningar är dock inte så aktiva i
Ronneby varför inte alla utnyttjar lokalen.
HSO har ännu inte fått något kontrakt och vet inte hyresnivån och kan
därför inte fastställa det önskade bidraget. Tidigare år har föreningen fått
hela hyreskostnaden täckt samt omkostnader kring lokalen. HSO anser att
de gör en stor ansträngning genom att försöka samla så många föreningar
som möjligt i samma lokal för att hålla kostnaderna nere. De anser att det är
en rimlig kostnad för kommunen. Utöver hyreskostnaden önskar föreningen
ett bidrag om 2 500 kr för att täcka kostnader för städning och material.
Lokalen används mycket frekvent av de föreningar som har aktiviteter i
Ronneby. Lokalen används i princip dagligen för olika sammankomster, tex
studiecirklar och möten. Flera föreningar har även sitt material i lokalen.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Åsa
Evaldsson (M) samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund (M).
Yrkande
Åsa Evaldsson (M), yrkar att ärendet återremitteras då det finns vissa
oklarheter gällande bidragsansökan.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att
återremittera ärendet då det finns vissa oklarheter gällande bidragsansökan.
_____________________
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§ 89

Dnr 2014-000028 805

Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag
2014
Sammanfattning
Brottsofferjouren ansöker om ett verksamhetsbidrag på lägst 6 kr per
kommuninnevånare enligt rekommendation från Brottsofferjourernas
Riksförbund, för att genomföra föreningens verksamhet enligt fastställd
verksamhetsplan och budget.
Till Socialnämndernas uppgift hör, enligt 5 kap 11 § första stycket
socialtjänsten, att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående får stöd och hjälp. För att Brottsofferjouren ska kunna ge stöd
och hjälp på bästa sätt krävs ett högre bidrag från Ronneby kommun.
Som underlag för ansökan vill styrelsen för Brottsofferjouren lämna
följande redogörelse jämte bilagor om verksamheten under 2013 och
framtida planer.
Brottsofferjouren (BOJ) är en förening som har till uppgift att lämna
information, stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen. Denna uppgift utförs
av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd. Deras arbete grundar sig
på föreningens stadgar och policyprogram. Föreningens mål är att erbjuda
ett likvärdigt brottsoffer- och vittnesstöd utifrån vars och ens behov, oavsett
ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder. Det medmänskliga stödet är centralt i BOJ:s
verksamhet.
Inriktningen för år 2014 är att BOJ ska utveckla den utåtriktade
verksamheten för att öka antalet medlemmar och stödpersoner samt att
fortsätta med kompetenshöjande insatser för dessa. Styrelsen ska även
stärka jouren internt genom förbättrad medlemsvård. Föreningen prioriterar
också det fortsatta deltagandet i kommunernas brottsförebyggande råd och
samarbete med polis, domstol, socialtjänst samt andra organisationer.
Planeringen för att etablera jourverksamhet i Olofström fortsätter. Allt i
strävan för att kunna erbjuda förbättrade stödinsatser för brottsdrabbade.
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Med hänvisning till ovanstående, hemställer styrelsen för Brottsofferjouren i
Blekinge, kommuner om ett verksamhetsbidrag på lägst 6 kr per
kommuninvånare för innevarande år.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamot Åsa Evaldsson (M) samt
observerande ersättare Birgitta Lagerlund (M).
Yrkande
Åsa Evaldsson (M), yrkar att Brottsofferjouren får ett verksamhetsbidrag
om 25 tkr.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja
Brottsofferjouren ett verksamhetsbidrag om 25 tkr för år 2014.
_____________________
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§ 90

Dnr 2014-000030 805

Adoptionscentrum Sydöst – Ansökan om
verksamhetsbidrag 2014
Sammanfattning
Adoptionscentrum (AC) Sydöst har drygt 500 medlemmar och de är en
lokalavdelning inom förbundet Adoptionscentrum. Deras uppgift är att bidra
till att de barn som adopteras får bästa möjliga förutsättningar genom att:
•

•
•
•
•

Skapa sociala nätverk för adoptivföräldrar och genom aktiviteter
skapa mötesplatser där man möter andra med liknande erfarenheter.
De bedriver sedan våren 2007 öppen förskola i Blekinge där familjer
från hela södra upptagningsområdet träffas varje vecka i Ronneby.
Erbjuda utbildning kring vad föräldraskap genom adoption innebär
för blivande adoptivföräldrar och andra anhöriga.
Utbildning kring adoptivbarns utveckling och speciella
frågeställningar i samband med skolstart, tonårstid och att få syskon.
Tillhandahålla information till andra med intresse av att veta mer om
adoption, tex förskolor, skolor, sjukvård m fl.
Bygga närverk för kontakter med tex BVC och BUP.

Allt arbete i föreningen bedrivs ideellt, verksamheten finansieras genom
bidrag från Adoptionscentrum, kommuner, landsting och övriga sponsorer,
(privatpersoner och från näringslivet).
Från Ronneby kommun ansöker föreningen om ett bidrag om 2 600 kr. Det
ansökta beloppet är beräknat på 50 kr per medlem (bosatt i kommunen) med
tillägg av 500 kr avsett för utåtriktad informationsverksamhet om
adoptionsfrågor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson (C), ledamot Åsa
Evaldsson, (M) samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund (M).
Yrkande
Åsa Evaldsson (M), yrkar avslag på bidragsansökan.
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Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå
ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2014.
_____________________
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§ 91

Dnr 2014-000043 805

SRF Synskadades lokalförening i Ronneby – Ansökan
om hyres- och verksamhetsbidrag 2014
Sammanfattning
Synskadades lokalförening i Ronneby SRF, ansöker om hyresbidrag om 20
tkr och ett verksamhetsbidrag om 15 tkr.
Hyresbidraget är för del av lokalhyra avseende anpassad och tillgänglig
kanslilokal. Den totala hyreskostnaden för lokalen på Kungsgatan 44
beräknas till ca 43 tkr/år inklusive elförbrukning.
På samma grunder som de sökt merkostnadsbidrag för sitt samhällsarbete
och merkostnader i föreningsverksamheten pga funktionsnedsättning för år
2013, ansöker SRF om ett bidrag om 15 tkr för år 2014. SRF skriver att
föreningen fyller en social funktion som i annat fall med största säkerhet ej
varit möjlig.
Deltar i debatten
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M) och
Ingrid Karlsson (S).
Yrkande
Åsa Evaldsson (M), yrkar avslag på bidragsansökan.
Propositionsordning
Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande
och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå
ansökan om hyres- och verksamhetsbidrag för SRF – Synskadades
lokalförening i Ronneby 2014.
_____________________
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§ 92

Dnr 2014-000017

Kurser och Konferenser 2014
Sammanfattning
Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar att det inkommit följande
kursinbjudningar:
Blekinge läns nykterhetsförbund - Folkhälsa – ett val? Alkoholens och
andra drogers betydelse i välfärden, den 28 april på Ronneby Brunn.
Blekinge Kompetenscentrum – Vad görs i Blekinge för att skapa en god
kvalitet i socialtjänsten, den 15 maj på Ron i Ronneby.
Blekinge Kompetenscentrum – Reviderade Nationella riktlinjer för
missbruk- och beroendevård 2014, den 5 juni på Ron i Ronneby.
Projekt EJA – en jour för alla, kontakt har tagits med SESAM och Ronneby
kvinnojour för samordning. Utbildningen kommer att äga rum under hösten.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att låta Ingrid Karlsson (S), delta i
” Folkhälsa ett val” den 28 april på Ronneby Brunn.
Låta Birgitta Lagerlund (M) och en från oppositionen delta i ”Vad görs i
Blekinge för att skapa en god kvalitet i socialtjänsten”, den 15 maj på Ron i
Ronneby.
Låta Birgitta Larsson (RP) och en från oppositionen delta i ”Reviderade
Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård 2014”, den 5 juni på
Ron i Ronneby.
Låta en från alliansen och en från oppositionen delta i Projekt EJA, övriga
ledamöter har rätt att delta i utbildningen, utan arvode.
_____________________
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