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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande 
Ingrid K Karlsson (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) §§ 150 – 159, delvis §167  
Birgitta Lagerlund (M) 
Tomas Lundberg (OP) 
Kerstin Haraldsson (C) 
Ylva Särnmark (FP) 
Malin Månsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Ewa Svensson (S) 
Omid Hassib (V) 
Anna-Mi Tamsel (OP) 
 

Tjänstgörande ersättare Anna Diurhuus-Gundersen (M) §§ 160 - 167  

Övriga närvarande  

Ersättare Anna Diurhuus-Gundersen (M) 
Monica Fredriksson (C) 
Johannes Chen (KD) 
Ulla Bergström (RP) 
Monica Jansson (S) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Eira Bring, verksamhetschef §§ 158, 167 
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 154-157, 167 
Jörgen Nilsson, verksamhetschef § 167 
Heike Rosenqvist, informationsansvarig § 151 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 150 Dnr 4441  

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ingrid Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 151 Dnr 2014-000121 701 

Begäran om remissyttrande gällande ny 
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation). 

 

Sammanfattning  

Informationsansvarig Heike Rosenqvist föredrar ärendet. 

Varumärkesplattsformen och den grafiska profilen för Ronneby kommun 

(plats och organisation) remitteras till kommunala bolag, nämnder och 

rådgivande organ enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU § 

299/2014.  

Ronneby kommuns grafiska profil uppdaterades senast 2009. Sedan dess har 

förväntningarna på kommunala kommunikationsinsatser och möjligheter för 

informationsspridning förändrats mycket. För att på bästa möjliga sätt kunna 

ta tillvara på dagens kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby 

kommuns varumärke, både som plats och organisation, presenterar 

informationsavdelningen en ny varumärkesplattform. Tack vare en 

gemensam plattform kommer Ronneby kommuns anställda och andra 

intressenter och aktörer lättare att kunna berätta om ”sitt” Ronneby på ett sätt 

som skapar en gemensam och ändå mångfacetterad bild av ”vårt” Ronneby. 

Den stolta Ronnebyambassadören får ett nytt kraftfullt verktyg.  

 
Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Omid Hassib (V), Åsa 

Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Ylva Särnmark (FP), Tomas Lundberg 

(OP), Ingrid Karlsson (S) samt Birgitta Lagerlund (M). 

 

Ordförande Kristina Valtersson (C) tackar Heike Rosenqvist för 

redovisningen och önskar God Jul och Gott Nytt år. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande i ärendet och presentera detta på Socialnämnden i januari. 
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Synpunkter i ärendet kan skicka via mail till förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich senast vid årsskiftet 2014/2015. 

________________ 

Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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§ 152 Dnr 2014-000037 704 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott om 4 976 tkr. En 

förbättring av förra månadens resultat, delvis beroende på intäkter från 

Migrationsverket, ersättning gällande SFB för personlig assistans samt att 

det ekonomiska biståndet visar ett bättre resultat.  

 
Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Malin 

Månsson (S) samt Omid Hassib (V). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/anslags-

förbrukning till protokollet. 

________________ 
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§ 153 Dnr 2014-000133 706 

Taxor om alkoholhandläggning 2015 

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärende och lämnar följande 

beslutsförslag: 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 får Socialnämnden varje 

kalenderår besluta att höja de rörliga och de fasta taxorna för ansökan om 

serveringstillstånd samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen. 

Höjningen får göras med en procentsats motsvarande de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 

den 1 oktober föregående år.  

Konsumentprisindex för den aktuella perioden har varit -0,1 %. Förslaget är 

därför att taxor för ansökan om serveringstillstånd samt för tillsyn lämnas 

oförändrade, avseende år 2015. (enligt bilaga till handlingarna).  

    

Förslag till beslut 

att Socialnämnden lämnar rörliga och fasta taxor oförändrade, avseende 

ansökan om serveringstillstånd samt avseende avgifterna för tillsyn utifrån 

alkohollagen.  

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna de rörliga och fasta taxorna oförändrade, 

avseende ansökan om serveringstillstånd samt avseende avgifterna för tillsyn 

utifrån alkohollagen.  

________________ 

Exp.  
Esti Besedes 
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§ 157 Dnr 2014-000033 709 

Delegationsärenden 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S) och 

Ewa Svensson (S). 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att 

ärenden är handlagda enligt delegationsordningen. 

________________ 
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§ 159 Dnr 2014-000134 759 

Intern kontroll 2015 för Socialförvaltningen. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring samt Jörgen Nilsson och 

lämnar ett förslag på vilka områden som bör kontrolleras 2015.  

Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, innebärande att de ska med 

rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås. 1. Ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet. 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 

Nämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen till Kommunstyrelsen. Väsentliga brister i den interna kontrollen 

ska omedelbart rapporteras till Kommunstyrelsen.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa 

Evaldsson (M), Tomas Lundberg (OP), Malin Månsson (S) samt Birgitta 

Lagerlund (M). 

 

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar att uppföljningar av Lex Sarah, IVO-beslut och 

Skyddsbedömningar ska kontrolleras fyra gånger/år inte en gång/år som 

presenteras i förslaget.  

 
Propositionsordning 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan för 2015 med 

följande revideringar, uppföljningar av Lex Sarah, IVO-beslut och 

Skyddsbedömningar ska kontrolleras fyra gånger/år. 

Översända Intern kontrollplan för 2015 till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp.  
Kommunstyrelsen 
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§ 160 Dnr 2014-000126 709 

Begäran om remissyttrande - Konstnärlig utsmyckning 
i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag: 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 

rekommendationen att 1 % av byggkostnaden anslås till konstnärlig 

utsmyckning vid kommunkoncernens byggnationer (ny- och 

ombyggnationer). 

 

Att Fritid- och kulturnämnden tilldelas det övergripande ansvaret för 

offentlig konstnärlig utsmyckning i kommunen och därmed också får 

uppdraget att utse ett utsmyckningsråd.  

 
Bedömning 

Socialnämnden instämmer med att den konstnärliga utsmyckningen är ett 

sätt att göra konsten tillgänglig för den breda allmänheten och ett sätt att 

försköna de offentliga byggnaderna.  

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om att anta att 

1 % av byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer, går till 

konstnärlig utsmyckning samt att ge det övergripande ansvaret till Fritid- och 

kulturnämnden.  

 
Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), 

Ylva Särnmark (FP) samt Tomas Lundberg (OP). 

Yrkanden 

Tomas Lundberg (OP) yrkar avslag på ärendet. 
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Propositionsordning 

Ordförande Kristina Valtersson (C) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Socialnämnden avslår Tomas Lundberg (OP) avslagsyrkande. 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om att anta att 1 % av 

byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer, går till konstnärlig 

utsmyckning samt att ge det övergripande ansvaret till Fritid- och 

kulturnämnden. 

 

Reservation 
Tomas Lundberg (OP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 161 Dnr 2014-000109 006 

Sammanträdestider för Socialnämnd och dess 
arbetsutskott 2015 

 

Sammanfattning  

På grund av sammanträde med Kommunstyrelsen bör följande 

sammanträdesdagar ändras enligt nedanstående förslag. 

Socialnämndens arbetsutskott flyttas från den 11 augusti till den 12 augusti 

kl 13 30 i Listerbysalen, Stadshuset. 

Socialnämnden flyttas från den 13 januari till den 14 januari och den 24 

november till den 25 november kl 13 00 i Hobysalen, Stadshuset. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att göra en ändring av sammanträdesdagarna 

enligt ovan.  

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra en ändring av sammanträdesdagarna enligt 

ovan. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Ledamöter och ersättare i Socialnämnden 
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§ 162 Dnr 2014-000009 700 

Aktuellt i verksamheten. 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

 Länsstyrelsen har gjort en tillsyn gällande Ronneby kommuns 

alkoholtillstånd. Ordförande Kristina Valtersson och förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich deltog delvis i tillsynen. Alkoholhandläggare Esti 

Besedes fick mycket beröm för sitt arbete. Riktlinjerna som nämnden 

arbetar efter var mycket pedagogiskt och bra utformade. Dialogen 

mellan alkoholhandläggaren och Socialnämnden/Arbetsutskottet 

fungerar utomordentligt bra.   

 Planering pågår för utbildningstillfällen med nya Socialnämnden. 

Årets tre första sammanträden kommer att bli heldagssammanträden, 

där verksamheterna kommer att informera på förmiddagen och 

nämnden ha sitt sammanträde på eftermiddagen.  

 Efter renovering har det varit ny invigning av Persborgshemmet. 

Commersen kommer att göra ett reportage om verksamheten. 

 Rekrytering av personal pågår inom förvaltningen, även vissa 

personalomflyttningar sker inom enheterna.  

. 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamot Ewa Svensson (S). 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2014-000011 709 

Delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.  

Redovisning av delegationsbeslut enligt LSS och SoL. 

Tillfällig beslutsattest för socialsekreterare Malin Gustavsson.  

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 164 Dnr 2014-000012 000 

Delgivningsärende mm. 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Sveriges kommuner och landsting, 2014-12-02 Cirkulär 14:48 - Ersättningar 

vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm 

för 2015. 

Sveriges kommuner och landsting, 2014-12-02 Cirkulär 14:49 – Ersättning 

till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt 

LSS för år 2015. 

Sveriges kommuner och landsting, 2014-12-02 Cirkulär 14:50 – Ersättning 

till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL inför 2015.  

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 165 Dnr 2014-000017 700 

Kurser & Konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga kurser och konferenser finns att notera.  

________________ 
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§ 166 Dnr 2014-000035 700 

Övriga ärenden/frågor 

 

Sammanfattning  

Birgitta Lagerlund (M) och Ingrid Karlsson (S) har haft sammanträde med 

Cura Individutveckling. Två jourhem planeras att inrättas, ett för barn upp 

till tolv år och ett för äldre barn.  

Ett nytt asylboende för ensamkommande barn ska inrättas, arbetet med 

lokalfrågan pågår. Ca åtta tusen ensamkommande barn beräknas komma till 

Sverige det kommande året. Det behövs för närvarande 50 platser i länet. 

Viss överinskrivning på befintliga boenden sker för tillfället. 

Malin Månsson (S) lämnar information från ett möte med IOGT/NTO och 

Nödhjälpen. De ska försöka hjälpa immigranter som kommer till Ronneby 

En läkare i Sölvesborg haft kontakt med myndigheterna i Rumänien, för att 

de som kommer tillbaka till hemlandet ska få hjälp. Även andra hjälp-

organisationer såsom Lions, Röda Korset, Pingstkyrkan samt Vänsterpartiet 

är engagerande i hjälparbetet. 

 

Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar att hon och Malin Månsson 

(S), varit på kontaktpolitiker besök på två gruppboenden och två 

korttidsboenden. För att verksamheten ska fungera krävs det att personalen 

samarbetar och är flexibla. Sammanfattningsvis konstaterades att personalen 

är engagerad och gör ett fantastiskt bra arbete. 

 

Vidare redovisar ordföranden att bland annat den tillsatta Integrations-

gruppen tillsammans med IOGT/NTO och frivillig organisationer, har haft 

möte angående integration av utrikesfödda i Ronneby. Intresset var stort och 

inbjudan till fler möten kommer framöver. Det finns ett stort behov av 

faddrar till nyanlända. Är man intresserad av fadderverksamhet, kan man 

höra av sig till Ann Hermansson som förmedlar kontakten vidare..  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Ylva 

Särnmark (FP), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Omid Hassib, 

(V) samt ersättarna Monica Fredriksson (C) och Johannes Chen (KD). 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 
2014-12-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till protokollet. 

________________ 
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§ 167 

 

Avslutning 

Ordförande Kristina Valtersson (C), tackar ledamöter och ersättare inom 

Socialnämnden för ett mycket gott samarbete under denna mandatperiod och 

önskar alla lycka till i det framtida arbetet. Att vara ordförande har varit 

mycket givande men ochså tufft emellanåt.  

Hälsar Åsa Evaldsson (M), välkommen som ny ordförande i nämnden och 

önskar henne lycka till. 

Åsa Evaldsson (M), tackar och önskar Kristina Valtersson (C), lycka till i 

framtiden och önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

Ordföranden överlämnar blommor till förvaltningschef Birgitta Ratcovich, 

verksamhetscheferna Eria Bring, Göran Fridh och Jörgen Nilsson samt 

sekreterare Ann Hermansson och tackar för ett mycket gott samarbeta och 

önskar God Jul och Ett Gott Nytt År. 

Verksamhetschef Eira Bring tackar alla för ett mycket gott samarbete och 

framför ett personligt tack till Kristina Valtersson (C), för de 15 år som de 

har samarbetatat, de sista  fyra som ordförande. Det har varit mycket givande 

och trevligt.   

Birgitta Larsson (RP), tackar ordförande Kristina Valtersson (C), för ett 

mycket gott samarbete dessa fyra år, då hon lett denna nämnd på ett 

utomordentligt bra sätt och önskar henne allt gott i framtiden samt önskar 

alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich tackar Socialnämndens ledamöter och 

ersättare för ett mycket gott samarbete. Tackar ordförande Kristina 

Valtersson (C), för dessa fyra  år, för ett gott och givande samarbete. Kristina 

har alltid varit mycket närvarande och nogsam i sitt arbete med barnen och 

de svaga i samhället. Hälsar också Åsa Evaldsson (M), välkommen som ny 

ordförande och önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

________________ 

 

 

  

 


