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2012/9 

§ 62  Redovisning av insatsen kontaktfamilj och kontaktperson.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-04 Redovisning av insatsen kontaktfamilj och 

kontaktperson.  
   

Socialnämnden beslutade under § 37/2012 att ge familjesektionen i uppdrag att ta fram en 
konsekvensbeskrivning över hur sektionen ska klara en minskning i budgeten om 500 tkr för 
kontaktpersoner/familjer samt analysera och utreda kostnadsökningarna. 
 
Enhetschef Nina Ilvell föredrar ärendet tillsammans med verksamhetschef Göran Fridh och lämnar 
följande beslutsförslag. 

Sammanfattning/Bedömning 
Budget för 2012 är 3 867 tkr och utfallet 2011 var 4 557 tkr. En minskning i budgeten om 500 tkr 
till 3 367 tkr innebär att antalet insatser måste minska med motsvarande 29 insatser * under 2012 i 
förhållande till utfallet 2011. Totala antalet insatser under 2011 var 113. 
 
Att följa lagstiftningens krav och samtidigt minska antalet barn och unga som har insatsen 
kontaktfamilj/person enligt ovan bedöms inte som genomförbar. 
 
Pågående förändringar i organisationen som innebär att ansvaret för uppföljning av beviljade 
insatser ligger kvar hos utredande socialsekreterare sker i syfte att förbättra kvalitén och 
kontinuiteten i de uppföljningar som görs. Noggrannare uppföljningar minst var sjätte månad, 
kopplat till ett tidsbegränsat beslut skulle troligen medföra att insatser inte pågår utan att det finns 
ett behov. Några effekter av förbättrad och mer effektiv handläggning kommer endast att kunna 
göra marginella skillnader under 2012. 
 
En omprövning av de ärenden där behovet av insatser inte är uppföljda det senaste året skulle kunna 
innebära minskade kostnader på motsvarande 200-300 tkr under 2012. 
 
*Antalet insatser är beroende på om insatsen är en kontaktfamilj eller kontaktperson.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valterson, C, ledamot Åsa Evaldsson, M, samt 
förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt överlämna 
ärendet till Socialnämnden. 
_____________________ 
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2012/21 

§ 63  Förslag till nya riktlinjer Ronneby kommuns riktlinjer för provsmaknings- och 
serveringstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-02 Ronneby kommuns riktlinjer för 

provsmaknings- och serveringstillstånd 
samt för servering och detaljhandel med 
folköl.  

   

Enhetschef Björn Petersson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns i dag skiljer sig mycket 
åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet.  
 
Kommunerna kan låta riktlinjerna ingå i ett alkoholpolitiskt program. De bör vara politiskt 
förankrade och beslutade av högsta ledningen. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. 
Riktlinjerna ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De bör därför 
revideras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 
 
Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning, vars syfte är att begränsa alkoholens 
skadeverkningar samt andra negativa effekter som en oansvarig servering av alkohol kan medföra. 
Exempel på sådana effekter är ett ökat antal våldsbrott, skadegörelse och trafikolyckor. I Ronneby 
kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och hänsyn skall tas till 
människors hälsa och trygghet. Tillståndshavaren skall vara förutseende i sin servering och se till att 
ordning och måttfullhet råder på serveringstället. Utgångspunkten är att skyddet för människors 
hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn, då man prövar en ansökan eller när 
eventuella sanktioner blir aktuella.  
 
Enligt alkohollagen1

 

 skall kommunerna tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen 
och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. Det 
huvudsakliga syftet med kommunens riktlinjer är att tydliggöra vad som förväntas av den som 
söker, eller redan har ett serveringstillstånd, samt för att säkerställa likabehandling av ansökningar 
om serveringstillstånd inom kommunen. Riktlinjerna innehåller en sammanställning av vad som 
gäller enligt lag och andra författningar, samt vilka hänsyn som kommunen tar till lokala 
förhållanden vid tillståndsprövningen. Förutom att säkra en förutsebarhet, skapas också goda 
förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och effektivt.  

Socialnämnden kan inte enbart hänvisa till riktlinjerna, som grund för att avslå en ansökan om 
provsmaknings- eller serveringstillstånd. Det krävs också andra konkreta omständigheter som talar 
emot beviljandet. Exempel på detta är Polisens och miljöförvaltningens remissyttranden. 
Avslagsbeslut och andra negativa beslut kan prövas i förvaltningsdomstol, vilken avgör mål i de fall 
Socialnämnden och motparten inte är överens. 
 
                                                           
1 Lag 2010:1622, trädde i kraft 1 januari 2011  
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De grundläggande förutsättningarna för att beviljas serveringstillstånd är att sökanden är lämplig, 
har kunskaper i alkohollagstiftningen, att det vid stadigvarande tillstånd finns ett kök som 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat samt att lokalen har ett godkänt brandskydd. Vid 
bedömning av lämpligheten tas hänsyn till sökandens vandel, skötsamhet ur ett ekonomiskt 
perspektiv samt omständigheter i övrigt.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Åsa Evaldsson, M, förvaltningschef Birgittas Ratcovich samt verksamhetschef Göran Fridh. 

Yrkanden 
Ingrid Karlsson, S, yrkar att det på sid 6, pkt 6 under riktlinjer ska läggs till ordet barn så det står 
barn/ungdomshänsyn, att ett förtydligande görs när det gäller röda dagar, tex juldagen, att stryka 
”till ungdomar” på sid 14 andra stycket. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att på sid 6, pkt 6 under riktlinjer lägga till ordet barn så det 
står barn/ungdomshänsyn,  
 
Ge enhetschef Björn Petersson i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med förtydligande av 
tider gällande helgaftnar/dagar. 
 
Stryka ”till ungdomar” på sid 14 andra stycket. 

Att föreslå att Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till Riktlinjer för provsmaknings- 
serveringstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl för Ronneby Kommun samt att 
översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
_____________________ 
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2012/51 

§ 64  Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-30 BOJ - 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 2012 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. 
Under våren 2012 kommer föreningen att etablera kontor i Sölvesborg ihop med Kvinnojouren. 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar ett verksamhetsbidrag till 
Brottsofferjouren om 25 tkr för år 2012. 
_____________________ 
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2012/50 

§ 65  HSO - Ansökan om bidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-29 HSO - Ansökan om bidrag.    

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. 
 
De föreningar som använder lokalen anslutna till HSO i Ronneby är, Föreningen för autism, 
Epilepsiföreningen, Hörselskadade, RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar, FUB föreningen för 
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Reumatikerföreningen samt Hjärt- och 
lungsjukas förening. 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och uppmana HSO att inkomma 
med kompletterande handlingar. 
_____________________ 
Exp. 
HSO, Annette Svensson 
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2012/48 

§ 66  SRF Ronneby - Ansökan om bidrag för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-23 SRF - Ansökan om verksamhetsbidrag.     

2 Handling 2012-03-23 SRF Ronneby - Ansökan om hyresbidrag 
för 2012. 

   

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 41 tkr/år inklusive elförbrukning. 
 
Verksamhetsbidraget för 2012 är på samma grunder som de sökt merkostnadsbidrag för 
samhällsarbete och merkostnader i föreningsverksamhet pga funktionsnedsättning för 2011. 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar SRF ett hyresbidrag om 
20 tkr och ett verksamhetsbidrag om 15 tkr. 
_____________________ 
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2011/58 

§ 67  Ronneby Kvinnojour - Ansökan om verksamhetsbidrag 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-03-14 Ansökan om verksamhetsbidrag 2012, 

Ronneby kvinnojour. 
   

Sammanfattning 
Ronneby Kvinnojour ansöker om ett verksamhetsbidrag om 50 tkr som kostnadstäckning för deras 
jourverksamhet på Peder Holmsgatan i Ronneby. 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar Ronneby Kvinnojour ett 
verksamhetsbidrag om 40 tkr.  
_____________________ 
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2012/42 

§ 68  Adoptionscentrum Sydöst - Ansökan om verksamhetsbidrag för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-15 Adoptionscentrum Sydöst - Ansökan om 

verksamhetsbidrag för 2012. 
   

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. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå att Socialnämnden avslår ansökan om 
verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2012. 
_____________________
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2012/34 

§ 69  Föräldraföreningen mot narkotika - Ansökan om bidrag 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-03-07 Ansökan om bidrag, Föräldraföreningen 

mot narkotika FMN. 
   

Sammanfattning 
Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell förening som startade i Karlskrona för 9-10 år sedan 
som kontaktgrupp och blev en egen förening för 8 år sedan och ha sedan dess kommit igång med 
verksamheten.  
 
Verksamheten består av att i första hand stötta och ge råd till anhöriga till missbrukare, att gå ut i 
skolor och informera barn, ungdomar och föräldrar om droger och dess skadliga inverkan. 
Informerar om hur man som föräldrar ska göra när man upptäcker att ens barn missbrukar droger. 
De samverkar med socialtjänst, polis fältgrupper mm och ordnar utbildningar, seminarier mm. 
 
De ansöker om ett verksamhetsbidrag från Ronneby kommun, de har 15 medlemmar från 
Karlshamns och Ronneby kommun 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden avslår ansökan om bidrag från 
Föräldraföreningen mot narkotika. 
_____________________ 
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