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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51  Justering av dagordningen. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit ett extra individärende och att en 
redovisning av antalet anmälning/ansökningar för januari/mars bör tas med på dagens sammanträde. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ta upp ärendena på dagens sammanträde. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§  73 Redovisning av anmälningar/ansökningar januari-mars 2012 och 2013. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och enhetschef Nina Ilvell lämnare en redovisning av 
ansökningar/anmälningar från januari till mars för år 2012 och 2013.  Det har skett en ökning från 
77 st 2012 till 161 st 2013.  

Arbetsbelastningen har ökat markant för barn- och familj och öppenvården. En förstärkning 
personalmässigt har skett med 30 % för att klara av alla ärenden. Det har även skett en ändring i 
lagstiftningen, som säger att det inom 14 dagar ska fattas beslut om att inleda utredning eller inte. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta 
Larsson, RP, Ingrid Karlsson, S, samt Ewa Svensson, S.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att notera informationen till 
dagens protokoll samt att ärendet kommer att följas upp i samband med budgetarbetet.  
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/27 

§ 74  XXXXX åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-05 XXXX - Åtgärd avseende tillstånd att 

servera alkoholdrycker. 
   

2 Handling 2013-02-07 Inkom brev.     

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärende och lämnar följande beslutsförslag:  

Sammanfattning 
XXXXX med organisationsnummer XXXXX  har meddelats tillstånd att servera 
starköl, vin och spritdrycker vid XXXXX. Socialkontoret har på nedan angivna skäl fått 
anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, 
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  

 
Tillståndshavaren för verksamheten är XXXXX. Nytt serveringstillstånd beviljades för 
2012, med anledning av ombildning av bolaget.  

 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

Förslag till beslut 
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredarna följande förslag till beslut 

 
att XXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Åsa Evaldsson, M, samt Birgitta Larsson, RP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 
kapitlet 17 § alkohollagen. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXX
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/58 

§ 75  HSO - Ansökan om hyresbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-04 Ansökan om hyresbidrag., HSO    

Sammanfattning 
HSO Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Ronneby, samt övriga föreningar som 
använder lokalen på Järnvägsgatan 5 i Ronneby ansöker om ett hyresbidrag om 21 tkr för 
innevarande år. 
 
Det lokalbidrag som söks gäller för lokalen på Järnvägsgatan. Denna kan disponeras av alla 
medlemsföreningar i HSO och medlemmar i Ronneby (totalt ca 20 föreningar).  
 
Lokalen används frekvent av de föreningar som har aktiviteter i Ronneby. I princip en gång om 
dagen utnyttjas lokalen för olika sammankomster i de olika föreningarna. Det kan vara studiecirklar 
möten mm, de har även sitt material i lokalen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson 
S, samt Åsa Evaldsson, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja HSO Ronneby ett 
bidrag om 21 tkr för år 2013. 
_____________________ 
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2013/56 

§ 76  BRIS - Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-04 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013, 

BRIS, Barnens rätt i samhället. 
   

Sammanfattning 
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefonen 116 111, på BRIS-
mejlen eller BRIS-chatten. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det 
fortsatta arbetet i stödverksamheten. BRIS verksamhet är ett viktigt komplement till de insatser som 
görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. BRIS är religiöst och politiskt obundet och 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barnets 
rättigheter.  
 
BRIS är organiserat med ett förbundskansli i Stockholm och fem regionkontor, i Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Stockholm och Umeå. På regionerna bemannar sammanlagt ca 600 så kallade 
”jourare” frivilligt stödverksamheten. Alla jourare får utbildning och handledning av anställd 
personal på regionkontoren. På regionkontoren bedrivs även utåtriktat arbete. 
 
Under 2011 dokumenterade BRIS 25 900 stödjande kontakter i samtliga verksamheter. I samarbete 
med Tema Barn, Linköpings universitet, utvärderades BRIS internetbaserade kontakter 
vetenskapligt för första gången 2011. En viktig vetenskaplig bekräftelse – BRIS gör skillnad! Det 
går i resultatet att se att de barn som kontaktat BRIS mådde bättre direkt efter kontakten och att den 
effekten höll i sig upp till 10 dagar senare; barnen blir hjälpta och effekten håller i sig. Viktigt är att 
barnen upplever att BRIS tar dem på allvar och lyssnar på dem.   
     
Föreningen BRIS region Syd ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2013 om 10 kr/barn från 
Ronneby kommun, vilket innebär 55 300 kr 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S och Birgitta 
Larsson, RP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen BRIS region 
Syd ett bidrag om 5 000 kr för år 2013. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/55 

§ 77  SRF - Ansökan om bidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-28 SRF - Ansökan om verksamhetsbidrag, 

SRF Ronneby. 
   

2 Handling 2013-03-28 SRF - Ansökan om bidrag för 
hyreskostnad., SRF Ronneby. 

   

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. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid Karlsson, 
S, Birgitta Larsson, RP, samt Ewa Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott översänder ärendet till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/54 

§ 78  Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-28 Brottsofferjouren - Ansökan om 

verksamhetsbidrag., Brottsofferjouren. 
   

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. Som underlag för ansökan vill styrelsen för 
Brottsofferjouren lämna följande redogörelse jämte bilagor om verksamheten under 2011 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 2013 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. 
 
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 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ingrid 
Karlsson, S Ewa Svensson, S, samt Birgitta Larsson, RP. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren ett 
verksamhetsbidrag till om 25 tkr för år 2013. 
_____________________ 

 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(11) 

 
Socialnämndens arbetsutskott 2013-04-16 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/44 

§ 79  Adoptionscentrum Sydöst  - Ansökan om verksamhetsbidrag 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-11 Ansökan om verksamhetsbidrag 

Adoptionscentrum Sydöst 2013, 
Adoptionscentrum. 

   

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 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. Ordna träffar på temat ”I väntans tider”. 

• Utbildning kring adoptivbarns utveckling och frågeställning 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. 

• 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. 
 
Från Ronneby kommun ansöker föreningen om ett bidrag om 4 700 kr. Det ansökta beloppet är 
beräknat på 100 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, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, samt Ewa Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om 
verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2013. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 80  Övriga frågor. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att inflyttning pågår i den nya gruppbostaden på 
Älgbacken. 
 
Åsa Evaldsson, M, redovisar att det finns medel att söka genom Länsstyrelsen, för att öka 
kunskapen om hedersrelaterat våld. Blekinge har beviljats 150 tkr.   
 
Önskemål framförs om en enklare utbildning i hedersrelaterat våld. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 
_____________________ 
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