
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(21) 

Sammanträdesdatum 
2014-04-29 

 
 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 00 – 15 50 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ingrid Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-05-07 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 45-64 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Ingrid Karlsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2014-05-08 

  

Datum då anslaget tas ner 2014-05-30 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Ann Hermansson  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(21) 

2014-04-29  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Ingrid K Karlsson (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Birgitta Lagerlund (M) 
Tomas Lundberg (OP) 
Kerstin Haraldsson (C) 
Ylva Särnmark (FP) 
Malin Månsson (S) 
Ewa Svensson (S) 
Omid Hassib (V) 
Anna-Mi Kullman (OP) 
 

Tjänstgörande ersättare Ulla Bergström (RP) 
Monica Jansson (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare Anna Diurhuus- Gundersen (M) 
Juhani Kujansivu (S) 
Thomas Svensson (S) 
Johannes Chen (KD) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef 
Eira Bring, verksamhetschef 
Emma Jonasson, ekonom 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(21) 

2014-04-29  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 45 Dnr 2014-000037 704   

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning mars 2014   ....................................... 5
§ 46  - 51 Sekretess. Fel! Bokmärk    
§ 52 Dnr 2014-000052 751   

Extraordinär öppenvårdsinsats inom Socialförvaltningens barnavård   .................. 6
§ 53 Dnr 2014-000027 189   

Begäran om remissyttrande gällande Krishanteringsplan.   ................................... 8
§ 54 Dnr 2014-000053 700   

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade.   ............................................... 10

§ 55 Dnr 2014-000031 805   
HSO - Ansökan om hyresbidrag för 2014   .......................................................... 11

§ 56 Dnr 2014-000028 805   
Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag till BOJ   .............................. 12

§ 57 Dnr 2014-000030 805   
Adoptionscentrum -Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum Sydöst 
för 2014.  ............................................................................................................ 14

§ 58 Dnr 2014-000043 805   
SRF Ronneby - Ansökan om bidrag för 2014.   ................................................... 15

§ 59 Dnr 2014-000010 700   
Redovisning av medarbetarenkäten   .................................................................. 16

§ 60 Dnr 2014-000009 700   
Aktuellt i verksamheten.   .................................................................................... 17

§ 61 Dnr 2014-000011   
Delegationsbeslut 2014.   .................................................................................... 18

§ 62 Dnr 2014-000012 000   
Delgivningsärende mm.   .................................................................................... 19

§ 63 Dnr 2014-000017   
Kurser & Konferenser 2014.   .............................................................................. 20

§ 64 Dnr 2014-000035 700   
Övriga ärenden/frågor   ....................................................................................... 21

 
  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(21) 

2014-04-29  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Parentation 
 
Ordförande Kristina Valtersson (C) inleder sammanträdet med en 
parentation för Leif Olsson (S). 
 
Leif Olsson är en saknad ledamot som var mycket engagerad i de frågor som 
rör Socialnämnden. 
 
En tanke går till familjen i denna svåra stund och en tyst minut hålles. 
 
________________ 
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§ 45 Dnr 2014-000037 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning mars 2014 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 
verksamhetschef Göran Fridh och ekonom Emma Jonasson.   

    

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), 
Birgitta Lagerlund (M), Ingrid Karlsson (S), Ewa Svensson (S), Ylva 
Särnmark (FP), Tomas Lundberg (OP) samt ersättarna Johannes Chen (KD) 
och Thomas Svensson (S). 

 
Yrkanden 
Åsa Evaldsson (M), yrkar att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i 
uppdrag och vidare fördela uppdraget neråt i organisationen, att alla

 
Propositionsordning 

 måste se 
över/gå igenom sin budget till möjliga nerdragningar. Detta för att snarast 
komma i ekonomisk balans. Inget är för lite. 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera ekonomisk uppföljning/ 
anslagsförbrukning för mars till protokollet. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag och vidare fördela 
uppdraget neråt i organisationen, att alla

________________ 

 måste se över/gå igenom sin budget 
till möjliga nerdragningar. Detta för att snarast komma i ekonomisk balans. 
Inget är för lite. 

Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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§ 52 Dnr 2014-000052 751 

Extraordinär öppenvårdsinsats inom 
Socialförvaltningens barnavård 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Eira Bring föredrar ärendet tillsammans med 
verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birigtta Ratcovich.  
 

Förslag till beslut 
att införa möjligheten att utifrån behov använda den förslagna insatsen, 
extraordinär öppenvårdsinsats. 
   

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Ewa 
Svensson (S), Åsa Evaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M), Tomas Lundberg 
(OP), Malin Månsson (S), Omid Hassib (V), samt ersättare Johannes Chen 
(KD). 

 
Yrkanden 
Åsa Evaldsson (M), yrkar med instämmande av Birgitta Lagerlund (M), på 
återremiss av ärendet med motiveringen att det behövs ytterligare utredning 
i, undersöka om andra kommuner arbetar på ett liknande sätt och ta upp 
ärendet när Tertialuppföljning II har behandlats för att se den ekonomiska 
situationen. 

Ingrid Karlsson (S), yrkar bifall till förslaget med tillägget att en uppföljning 
av ärendet ska göras i augusti 2014. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att Socialnämnden beslutar att bifalla Ingrid Karlssons, 
(S), yrkande om bifall till förslaget med tillägget att en uppföljning av 
ärendet ska göras i augusti 2014. 
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Omröstning begäras och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för Ingrid Karlssons (S), yrkande om bifall. 

Nej-röst för Åsa Evaldssons (M), yrkande om återremiss.  

  

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas elva (11) ja-röster mot 
två (2) nej-röster. Socialnämnden bifaller Ingrid Karlssons, (S), yrkande. 

 
Namn: Ja Nej Avstår 
Kristina Valtersson (C) X   
Ingrid Karlsson (S) X   
Åsa Evaldsson (M)  X  
Birgitta Lagerlund (M)  X  
Tomas Lundberg (OP) X   
Kerstin Haraldsson (C) X   
Ylva Särnmark (FP) X   
Malin Månsson (S) X   
Ewa Svensson (S) X   
Omid Hassib (V) X   
Anna-Mi Kullman (OP) X   
Ulla Bergström (RP) tj ers. X   
Monica Jansson (S) tj. ers. X   
 11 2  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att införa möjligheten att utifrån behov använda den 
förslagna insatsen, extraordinär öppenvårdsinsats, samt att en uppföljning av 
ärendet ska göras i augusti 2014. 

 
Reservation 
Åsa Evaldsson (M) och Birgitta Lagerlund (M), reserverar sig till förmån för 
Åsa Evaldssons (M), yrkande. 

________________ 
Exp. 
Råd & Stöd vuxna, Eira Bring 
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§ 53 Dnr 2014-000027 189 

Begäran om remissyttrande gällande 
Krishanteringsplan 
 

Sammanfattning 
 Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande 
beslutsförslag: 
 
Bakgrund                                                                                                        
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt en begäran 
om remissyttrande Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska alla kommuner ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.  

Krishanteringsplanen är övergripande och behandlar hanteringen av 
allvarliga och extraordinära händelser i fredstid. Ronneby kommuns 
krishantering är organiserad i tre nivåer för att kunna anpassas till händelsens 
art och omfattning. Nivåerna är störning, allvarlig händelse samt 
extraordinär händelse. 
Ronneby kommun har reviderat den kommunövergripande 
Krishanteringsplanen - Ledningsplan för allvarliga och extraordinära 
händelser i Ronneby kommun.  

 
Yttrande                                                                                                   
Planen är beskrivande och tydlig gällande ansvarsfördelningen.  

För att omsätta planen till handling vid en kris, skall det finnas aktuella 
skriftliga instruktioner och rutiner. Avsaknad av dessa kan innebära 
allvarliga konsekvenser. Utformning och implementering av dessa bör vara 
ett prioriterat arbete.  

Socialförvaltningen ställer sig bakom den föreslagna krishanteringsplanen. 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt att 
överlämna detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
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Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamot Ingrid Karlsson (S). 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående yttrande samt att överlämna 
detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 

________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Disa Kristinsdottir Käppi 
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§ 54 Dnr 2014-000053 700 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet   

Bedömning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, första 
kvartalet,  föredras för Socialnämndens ledamöter. 
   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
________________ 
Exp. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 55 Dnr 2014-000031 805 

HSO - Ansökan om hyresbidrag för 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 ett omfattande arbete 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. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att 
återremittera ärendet då det finns vissa oklarheter gällande bidragsansökan.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att delegera till Arbetsutskottet att fatta beslut om 
bidrag till HSO, när en ny ansökan från föreningen inkommer. 

________________ 
Exp. 
HSO, Annette Svensson 
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§ 56 Dnr 2014-000028 805 

Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag till 
BOJ 
 

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. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja 
Brottsofferjouren ett verksamhetsbidrag om 25 tkr för år 2014. 
   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren ett verksamhetsbidrag 
om 25 tkr för år 2014. 
________________ 

Exp. 
Brottsofferjouren 
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§ 57 Dnr 2014-000030 805 

Adoptionscentrum - Ansökan om bidrag till 
Adoptionscentrum Sydöst för 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 nätverk för kontakter med tex BVC och BUP. 
 
Allt arbete i föreningen bedrivs ideellt och 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. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå 
ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2014. 
   

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag till 
Adoptionscentrum Sydöst för 2014. 
________________ 
Exp. Adoptionscentrum Sydöst 
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§ 58 Dnr 2014-000043 805 

SRF Ronneby - Ansökan om bidrag för 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 framhåller att 
föreningen fyller en social funktion som i annat fall med största säkerhet ej 
varit möjlig. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå 
ansökan om hyres- och verksamhetsbidrag för SRF – Synskadades 
lokalförening i Ronneby 2014.  
 
Ordförande Kristina Valtersson (C) redovisar att det framkommit ny fakta 
när det gäller bidragsansökningar.  
 
Åsa Evaldsson (M), yrkade avslag på bidragsansökan på Arbetsutskottets 
möte, men när ny fakta redovisas på Socialnämnden, dras avslagsyrkandet 
tillbaka. 
       

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Ylva 
Särnmark (FP) samt ersättare Johannes Chen (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Synskadades lokalförening i Ronneby,  
SRF, ett hyresbidrag om 20 tkr och ett verksamhetsbidrag om 15 tkr. 
 ________________ 
Exp. Synskadades lokalförening i Ronneby 
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§ 59 Dnr 2014-000010 700 

Redovisning av medarbetarenkäten 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar och visar en Power 
Pointpresentation i ärendet. 
   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet. 
    

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Åsa 
Evaldsson (M) samt Omid Hassib (V).  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2014-000009 700 

Aktuellt i verksamheten. 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:  

• Två Lex Sarah anmälningar har rapporterats. Åtgärder är vidtagna 
och en handlingsplan är upprättad och påbörjad. 

• De förtroendevalda revisorerna har översänt en uppföljning av den 
granskninsrapport gällande Handikappomsorgens kvalitetsarbete för 
2010. 

Rapporten kommer att redovisas i pärmen delgivning mm på nästa 
sammanträde.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 61 Dnr 2014-000011  

Delegationsbeslut 2014. 
 

Sammanfattning  
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Redovisning av beslut enligt LSS och SoL. 

Redovisning av delegationsbeslut enligt alkohollagen. 

Revidering i attestantlistan för Socialförvaltningen.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2014-000012 000 

Delgivningsärende mm. 
 

Sammanfattning  
Pärmen delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 14:15 – Vårproposition för år 
2014. 

Prio brukarsamordnare. 

Protokollsutdrag: 

KF § 36/2014 – Anhållan om  entledigande från uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden, Carola Granberg (M), samt nyval.    

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2014-000017  

Kurser & Konferenser 2014. 
 
Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar att det inkommit följande 
kursinbjudningar: 
 
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. 
 
Fokus framtid – Länsstyrelsen i Bleking bjuder in till Informationskväll om 
mottagande och etablering av nyanlända vuxna och ensamkommande barn i 
Blekinge län, den 22 maj kl 18 00 – 21 00 på Ronneby brunn. 
 
Inbjudan till öppet hus på Oden den 28 maj kl 14 00 . 17 00. 
 
Projekt EJA – en jour för alla, kontakt har tagits med SESAM och Ronneby 
kvinnojour för samordning. Föreläsningen kommer att äga rum under 
hösten. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta Birgitta Lagerlund (M) och Ewa Svensson 
(S), 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 Ingrid Karlsson (S) delta i ”Reviderade 
Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård 2014”, den 5 juni på 
Ron i Ronneby. 
 
Låta Omid Hassib (V) och Ylva Särnmark (FP) delta i Fokus framtid, den 
22 maj kl 18 00 – 21 00 på Ronneby Brunn.  
 
Inbjudan till öppet hus på Oden den 28 maj kl 14 00 - 17 00, anmäl 
deltagande till Ann Hermansson. 
 
Låta en från alliansen och en från oppositionen delta i Projekt EJA, övriga 
ledamöter har rätt att närvar vid föreläsningen, utan arvode.  
________________ 
Exp.Birgitta Lagerlund, Ewa Svensson, Birgitta Larsson, Ingrid Karlsson, Omid 
Hassib, Ylva Särnmark 
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§ 64 Dnr 2014-000035 700 

Övriga ärenden/frågor 
 

Sammanfattning  
Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar tillsammans med Malin 
Månsson (S) från kontaktpolitikerbesök på gruppboendet Ronnebyvägen och 
Gamla Häradsvägen i Bräkne-Hoby. 

Ordförande Kristina Valtersson (C) redovisar från Finsam sammanträde i 
kombination med föreläsning Grön resurs/Ungsam den 10 april, 
minnesanteckningar är utdelade. 

Vidare att Finsam kommer att till Ronneby kommun hemställa om ökad 
medelmsavgift till Samordningsförbundet i Blekinge. För Ronneby kommun 
skulle ökningen bli 125 tkr, idag betalar Ronneby 675 tkr och i förslaget 
skulle kostnaden bli 800 tkr. Under 2013 finansierade Samordningsförbundet 
flera projekt hos förbundets medlemmar än någonsin tidigare. Fler invånare i 
Blekinge har genom Finsams insatser kunnat gå vidare i livet genom tex 
arbete, studier eller kontakt med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.  

Ronneby företagare har varit positiva till att ta emot ungdomar, men behovet 
av fler praktikplatser är stort. I Ronneby heter projektet ”Ansats Ronneby”. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar hur systemet med årsarbetstid 
fungerar. Ett kollektivavtal från 2006 som bygger på att personalen lägger 
förslag på sin årsarbetstid och som enhetschefen godkänner. Förslaget ska 
anpassas efter brukarnas behov. 

Omid Hassib (V) efterlyser ärendet om Ekonomiska riktlinjer som 
Socialnämnden återremitterade på sammanträdet i mars.  

Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar att hon från Socialnämnden 
sänt ett kondoleanskort till Eivor Olsson. 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ewa Svensson (S), Malin 
Månsson (S), Åsa Evaldsson (M), Omid Hassib (V) samt ersättare Johannes 
Chen (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet samt att 
ärendet, Ekonomiska riktlinjer kommer upp på sammanträdet i maj. 

________________ 
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