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2014/10 

§ 1  Information – Statsvetare Henrik Lövgren informerar om projekt 
samhällskommunikatörer.  
      

Statsvetare Henrik Lövgren lämnar en kort presentation av sig själv. Har tidigare arbetat med 
mänskliga rättigheter och integrationsfrågor i Stockholm. Flyttade till Ronneby 2008 och fick 
anställning i Ronneby Kommun för att arbeta med introduktion av flyktingar. 
 
Fr o m januari 2013 och fram till sista mars 2014 driver han ett projekt som går ut på att skapa, 
utbilda och projektleda tolv samhällskommunikatörer med olika språkkunskaper, som i sin ur ska 
utbilda/informera nyanlända flyktingar om samhället och kulturen i Sverige. 
Samhällskommunikatörerna som rekryteras i hela länet är duktiga på språk, har pedagogisk 
erfarenhet och förståelse för båda kulturerna. Personerna i gruppen har varit i Sverige en längre tid 
och är väl integrerade i det svenska samhället. 
 
Det är handläggaren på Arbetsförmedlingen som anmäler deltagare till Samhällsorienteringen. 
Varje elev har rätt till 60 timmars samhällsorientering, ca 3 tim/vecka. Det läggs mycket fokus på 
rättigheter och skyldigheter, att förstå samhällsuppbyggnaden och vart man vänder sig för att hitta 
information och lösa frågor i vardagen. 
 
Samhällskommunikatörerna arbetar med: 
Samhällsorientering och Hälsolära i fem kommuner 
Studiehandledning 
Översättningsarbete 
Tolkuppdrag 
Vikarieuppdrag 
Boskola och telefonjour till Ronneby Hus (telefonlistan innehåller språk, namn och tel nr.) 
 
Kostnaden för att kunna fortsätta driva projektet är beräknad till ca 5,5 miljoner kronor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Ylva 
Särnmark, (FP), Ewa Svensson, (S) samt Tomas Lundberg, (OPOL). 
 
Ordförande Kristina Valterson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en intressant och 
givande information. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2014/15 

§ 2  Bokslut 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-21 Bokslut 2013.     

 
Verksamhetschef Göran Fridh redovisar, tillsammans med verksamhetscheferna Eira Bring och 
Jörgen Nilsson samt ekonom Emma Jonasson, bokslut/kommentarer och måluppfyllelse för 
Socialnämnden 2013. Det kommer att ske vissa detaljjusteringar i materialet. Det reviderade 
materialet kommer att sändas ut till ledamöterna. 

Sammanfattning 
Socialnämnden gör ett totalt överskott om 397 tkr. 
 
Kostnaderna för institutionsvård barn har ökat markant i förhållande till 2012. Trots tilläggsanslag 
om 3 562 tkr visar kontot ett underskott med 7 186 tkr. Antalet vårddygn har ökat med ca 50 % i 
jämförelse med 2012. Det ökande vårdbehovet beror till en del på asylboendet i kommunen som 
numera i huvudsak har boende för barnfamiljer. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson,(C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Birgitta 
Larsson (RP), Tomas Lundberg, (OPOL), Birgitta Lagerlund, (M), Ylva Särnmark, (FP), Åsa 
Evaldsson, (M), Malin Månsson, (S), Ewa Svensson, (S) samt Omid Hassib, (V).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka bokslut, verksamhetsmått och måluppfyllelse för 
Socialnämnden 2013, samt översända desamma till Kommunstyrelsen/budgetberedningen. 
_____________________ 
Exp. 
Budgetberedningen 
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2014/2 

§ 3  Internbudget 2014 – Socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-07 Internbudget Socialnämnden 2014.     

      

Verksamhetschef Göran Fridh redovisar tillsammans med verksamhetscheferna Eira Bring, Jörgen 
Nilsson och ekonom Emma Jonasson, ett förslag till Internbudget 2014 för ledamöterna. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka Interbudget 2014 för Socialnämnden. 
_____________________ 
Exp. 
Ekonomienheten 
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2014/2 

§ 4  Tidplan för ekonomiarbetet 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-21 Tidplan för ekonomiarbetet, 

Socialnämnden 2014.  
   

Sammanfattning 
Ett förslag till tidplan för budgetarbetet, samt uppföljning av verksamhet och ekonomi för 2014, 
presenteras för ledamöterna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad plan för ekonomiarbetet.  
___________________ 
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2013/154 

§ 7  Begäran om remissyttrande - Taxor Tekniska förvaltningen 
Måltidsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-22 Remissyttrande gällande Tekniska 

förvaltningens taxor och avgifter, 
måltidsverksamheten.  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-06 Begäran om remissyttrande gällande 
Teknisk förvaltningens förslag på taxor 
och avgifter.  

   

3 Handling 2013-11-25 Begäran om remissyttrande - Taxor 
Tekniska förvaltningen 
Måltidsverksamheten, KS/AU. 

   

       

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Från Kommunstyrelsens arbetsutskott/Tekniska förvaltningen har inkommit begäran om 
remissyttrande angående kostnader för matdistribution till daglig verksamhet. 

I aktuellt förslag är kostnaden föreslagen till 47 kr/portion och det innebär en höjning från 
nuvarande 45 kr/portion som är den kostnad som arbetstagarna betalar för närvarande. 

Det är rimligt med en höjning till 47 kr/portion under förutsättning att en höjning även sker inom 
äldreomsorgen. Och att kostnaden är densamma om man får matdistribution eller äter på någon av 
äldreomsorgens dagcentraler.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott/Tekniska förvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tekniska förvaltningen 
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2014/16 

§ 8  Riktlinjer för hemfixarens sociala tjänster inom Ronneby Kommun. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-21 Riktlinjer för hemfixarens sociala tjänster 

inom Ronneby Kommun.  
   

      

Verksamhetschef Jörgen Nilsson fördrar ärendet tillsammans med verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning 
Hemfixaren startade juni 2009 och har sin tjänst förlagd inom socialförvaltningens dagliga 
verksamhet. Hemfixaren erbjuder en service till personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri 
hjälp med riskfyllda vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Efterfrågan av tjänster 
från hemfixaren har sedan starten varit stor. Främst efterfrågas stöd med fönsterputsning. Servicen 
är ett frivilligt åtagande från kommunen, det vill säga icke lagstyrd verksamhet. 
 
Under år 2013 har hemfixaren tillsammans med deltagare från daglig verksamhet utfört 524 
fönsterputsningar samt 271 övriga ärenden.  
 
Fönsterputsning är en arbetsuppgift som till stor del varit svår för deltagare i daglig verksamhet att 
utföra varav arbetssysslan utförts av den som är anställd som kommunens hemfixare. 
Fönsterputsning är begränsat till 2 gånger/år och max 2 rum och kök. Fönsterputsningen har lett till 
besvär med värk i armbågsleder hos hemfixaren, som sökt behandling för detta.  
 
Hemfixarens framtida service 
Fönsterputsning bör ej ingå i hemfixarens service till kommunens invånare över 67 år. Personer 
som inte själva kan utföra denna syssla på egen hand kan ansöka om stöd via hemtjänsten. Det finns 
även möjlighet att köpa denna tjänst av privata städbolag utan allt för stor kostnad med möjlighet 
till RUT-avdrag. Fönsterputsning kan ses som konkurrerande verksamhet när den utförs 
kostnadsfritt av kommunens hemfixare. Hemfixarens tjänster bör bestå av insatser som ej utförs av 
ordinarie hemtjänst. 
 
Under diskussionerna framkommer att Äldrenämnden och Kommunala Pensionärsrådet bör yttra 
sig i ärendet innan beslut tas av nämnden. 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden antar följande riktlinjer för hemfixarens service: 

- Byte av gardiner 

- Sätta upp och byta batterier i brandvarnare 

- Byta glödlampor, lysrör och proppar 

- Flytta lättare möbler och mattor 

- Fästa upp sladdar 

- Flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare. 

- Plocka fram och bort julsaker. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Omid Hassib, (V), Birgitta 
Lagerlund, (M), Åsa Evaldsson, (M), Anna-Mi Kullman, (OPOL) samt ersättare Thomas Svensson, 
(S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att remittera ärendet till Äldrenämnden och Kommunala Pensionärsrådet 
för yttrande, innan beslut tas i ärendet. 
_____________________ 
Exp. 
Äldrenämnden 
Kommunala Pensionärsrådet 
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2014/18 

§ 9  Tillnyktringsavtal 2014-2017.  Godkännande av avtal. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-22 Tillnyktringsavtal 2014-2017.  

Godkännande av avtal.  
   

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden i Ronneby har tillsammans med övriga Blekingekommuner sedan 2010 
delfinansierat Landstingets beroendeenhet. Kommunerna finansierar den del av beroendeenhetens 
verksamhet som avser tillnyktring. Tillnyktring är ett kommunalt ansvar medan ansvaret för 
avgiftning/abstinensvård är en Landstingsfråga. Kommunerna har finansierat 2 av totalt 8 platser på 
beroendeenheten.  
 
Det nuvarande avtalet löpte ut 2013-12-31. 
 
Avtalet 
Det nya avtalet bygger på samma principer som det tidigare. Kommunerna finansierar 2 av 8 platser 
på beroendeenheten.  Kommunens kostnadsansvar består av en fast del, beroende på kommunens 
storlek och en rörlig del beroende på antalet inskrivningar från respektive kommun. (se bifogat avtal 
till handlingarna). 
 
Ekonomi 
Kostnaden för tillnyktringsavtalet för Ronnebys del uppgår till ca 290 tkr i fast pris samt ca  
75-150 tkr i rörligt pris beroende på antalet inskrivningar under året. En total kostnad på ca  
375-450 tkr. Socialnämnden i Ronneby har under åren 2010-2013 delfinansierat kostnaden för 
Tillnyktringsenheten med projektmedel. Från och med 2014 faller hela kostnaden på Ronneby 
kommun. I budget för 2014 finns 490 tkr avsatta för Tillnyktringsenheten.  

Bedömning 
Tillnyktringsenheten är en mycket viktig del av beroendevården i Blekinge. Enheten ökar kraftigt 
tillgängligheten till sjukhusvård, för personer med missbruk och beroende. Samarbetet mellan 
beroendeenheten och kommunens missbruksvård fungerar bra och ger förutsättningar att utifrån 
tillnyktringen erbjuda och initiera missbruksvård.  
 
Kommunen har i nuläget ingen möjlighet att erbjuda tillnyktring i egen regi.  

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden godkänner bifogat avtal angående tillnyktring 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna bifogat avtal angående tillnyktring 
_____________________ 
Exp. Göran Frid 
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2013/125 

§ 10  Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-16 Soc AU § 25/2014 2014-01-14, Avgifter 

för insatser inom socialförvaltningens 
område. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-08 Förslag tillavgifter  

Förslag till avgifter för insatser inom 
socialförvaltningens område.  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-12-12 Soc AU § 213/2013 2013-12-10    

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-04 Reviderare avgifter för insatser inom 
socialförvaltningens område.  

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-11-13 Soc AU § 197/2013 2013-11-12, Avgifter 
för insatser inom socialförvaltningens 
område. 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 Avgifter för insatser inom 
socialförvaltningens område.  

   

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera ärendet för vidare 
utredning och att ett förtydligande skulle göras när det gäller personer över 18 år i personkrets SoL. 
 
Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär kostnadsansvar för 
den enskilde. Socialnämnden har dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas 
på HVB-hem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr per dag. Likaså 
är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat hem än det 
egna. Regeringen fastställer grunder för med hur mycket föräldrarna kan bidra. 
Underhållsskyldigheten beräknas enligt samma regler som underhållsbidrag, dock högst 
motsvarande underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 
 
Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av icke behandlings-
karaktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas reglering av avgiftens storlek utöver att 
den inte får överstiga kommunens kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av 
Kommunfullmäktige. 
 
I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av förbehållsbelopp för avgifter 
enligt 8:2 SoL.  
 
Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 18 § möjlighet att ta ut 
en avgift motsvarande assistansersättningen för utförd assistans för personer som är beviljade 
assistansersättning av Försäkringskassan.  Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta ut 
avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer som har egna inkomster 
som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 § fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I 
§ 20 LSS finns motsvarande bestämmelse som 8 kap 1 § andra stycket som ger kommunen 
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möjlighet att låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat hem än det 
egna med stöd av LSS. 
 
Utgångspunkter för förslag till avgifter 
Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria. 
Öppna insatser inom barnavård och missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts 
vara av behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.  
 
För insatser till funktionsnedsatta är utgångspunkten att människor inte ska ha några merkostnader 
pga av sin funktionsnedsättning. Insatser som avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i 
förslaget, oavsett om beslutet är fattat enligt LSS eller SoL. 
 
Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är orsakad av vårdbehovet 
eller funktionsnedsättningen tex kostnader för bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL 
§  8:1 och LSS §  20 i de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS 
tas endast ut i de fall som avser kostnader för boende och kost. Den föreslagna nivån på avgifterna 
bedöms som rimlig och ligger under kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med 
Äldreomsorgens, i Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte av 
reglerna om förbehållsbelopp i Socialtjänstlagen.   
 
Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt Socialtjänstlagen 8 kap § 1, 
fastställa föräldrars underhållsskyldighet för placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp 
om 50 tkr för placerade barn och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan. 
 
Intäkter 
I nuläget tar socialförvaltningen ut avgift för korttidsplats och särkilt boende enligt LSS 9:8 med  
43 kr per dygn. Dessutom tas avgift enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § ut för vuxna som får 
missbruksvård i HVB- eller familjehem. Socialförvaltningen tar inte ut någon avgift för barn 
placerade i HVB- eller familjehem.  
 
Den ökade intäkten är mycket svår att bedöma eftersom den till stor del är beroende av föräldrarnas 
inkomstförhållanden, vilket vi i nuläget inte har någon information om. Dessutom tyder de 
nuvarande intäkternas storlek på ett relativt stort bortfall av intäkter. 
 
Förändring av intäkt 
 
Missbruksvård; Ingen förändring  Intäkt 2012  13 tkr 
Barnavård;  Ny intäkt ca 120-140 tkr  Intäkt 2012      0 tkr   
LSS 9:8       Intäkt ca 120-140 tkr, ökning med ca  
  25-45 tkr   Intäkt 2012     93 tkr 
Korttidsplats Intäkt ca 40-45 tkr, ökning med ca  
  10-15 tkr   Intäkt 2012     33 tkr 
 
Totalt  Alternativ 1   Intäkt 2012   139 tkr 

ca 290- 340 tkr, ökning med ca 
  155-200 tkr  
 
  Alternativ 2 
  Ca 170-200 tkr. Ökning med ca 
  30-60 tkr    
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Konsekvenser 
De relativt begränsade höjningarna av avgiften för kost vid korttidsboende bedöms inte ha några 
större konsekvenser utan kan ses som en anpassning till avgifter i övriga kommuner och till den 
allmänna prisutvecklingen. 
 
Att föräldrar enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 1 och LSS § 20 ska bidra till kommunens kostnader 
för vård av barn, genom att betala underhållsbidrag enligt reglerna i Föräldrabalken är helt nytt. 
Barn med särskilt boende enligt 9:8 har hittills betalat för kost, utan inkomstprövning och barn 
placerade enligt Socialtjänstlagen eller LVU har inte bidragit till kommunens kostnader  
 
Föräldrar till barn placerade enligt SoL och LVU kommer enligt alternativ1 att få bidra till barnens 
försörjning utifrån sin ekonomi. Detta kommer att bli en ny faktor i diskussionen med föräldrarna 
inför en placering. Det finns farhågor om att en sådan diskussion kommer att påverka möjligheten 
att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård. Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas 
underhållskyldighet är en ny arbetsuppgift för socialsekreterarna som kommer att behöva göras för 
alla nya ärenden och en gång om året för pågående. Per år kommer ca 65-80 utredningar om 
föräldrarnas ekonomi behöva göras.   
 
För barn placerade enligt 9:8 LSS kommer resultatet av förändring att slå olika beroende på 
föräldrarnas ekonomi, men bedömningen är att totalt sett kommer föräldrarna att betala mer.  
Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är en ny arbetsuppgift som kommer 
att behöva göras för alla nya ärenden och en gång om året för pågående. Per år kommer ca 10-15 
utredningar om föräldrarnas ekonomi behöva göras.   
 
Totalt kommer enligt alternativ 1 ca 80-95 utredningar om föräldrarnas ekonomi behöva göras per 
år. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma men utredningen består av inhämtande av uppgifter 
om inkomster och familjeförhållande, beräkning av underhållskyldighet och beslut. Bedömningen 
gör att det inte är obetydliga resurser som kommer att behöva användas till utredning av 
underhållsskyldigheten. Till detta kommer hantering av fakturering, krav mm. 
 
Bedömning 
Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och en risk för att  
möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård påverkas negativt.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta förslag till avgifter enligt alternativ 2 ovan. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förslag till avgifter enligt 
alternativ nr 2. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamot Anna-Mi Kullman, (OPOL), samt 
ersättare Johannes Chen, (KD). 
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Yrkanden 
Anna-Mi Kullman, (OPOL) yrkar om ett tillägg i förslaget: Vuxna som får vård på grund av 
missbruk, personer med försörjningsstöd och de med en inkomst understigande 4 000 kr/mån, 
betalar ingen avgift. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till avgifter enligt alternativ nr 2, med tillägget att 
personer med försörjningsstöd och de med en inkomst understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen 
avgift. 
 
Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunfullmäktige 
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2014/8 

§ 11  Begäran om remissyttrande över avfallsplanen och renhållningsordningen för 
Ronneby Kommun. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-21 Yttrande över avfallsplan och 

renhållningsordning för Ronneby 
Kommun.  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-10 Begäran om remissyttrande över 
avfallsplanen och renhållningsordningen 
för Ronneby Kommun.  

   

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny avfallsplan 
med tillhörande renhållningsordning för åren 2014-2019, i enlighet med gällande 
lagstiftning. Planen innehåller sex målområden, samt mål och åtgärder för att de ska kunna 
uppfyllas. 
 
Yttrande 
Planen beskriver tydligt målsättningar inom respektive målområde och vem som är ansvarig för 
uppfyllelsen. En del av målen riktar sig direkt till hushållens beteende beträffande inköp av varor 
(emballage) och sopsortering. För att nå målsättningen krävs det bra och tydlig information. En 
viktig del av informationen är att den ges på flera språk samt ges ut med lättläst text. Att 
rekommendera är att det hålls utbildningar för personalen inom särskilda boenden både gällande 
sopsortering samt vid inköp av varor och hur de är förpackade.  

All förenkling av hushållens hantering av sopor och avfall påverkar medborgarnas beteende. 

Att betänka vid deponierna är att den görs tillgänglig för alla.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översända detsamma till Ronneby Miljö & Teknik AB.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Ronneby Miljö & Teknik AB.  

_____________________ 
Exp. 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
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2014/3 

§ 12  Begäran om remissyttrande - Försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63, 
Persborgsskolan. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2014-01-09 Begäran om remissyttrande - Försäljning 

av del av fastigheten Risatorp 3:63, 
Persborgsskolan, Kommunfullmäktige. 

   

2. Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-14 Yttrande över remiss gällande Försäljning 
av del av fastigheten Risatorp 3:63, 
Perborgsskolan. 

  

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade under § 274/2013 att återremittera ärendet gällande förslag 
till försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63, Persborgsskolan, till kommunens 
nämnder för yttrande. 
 
Socialnämnden har inget att erinra gällande försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till 
kommunledningsförvaltningen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Omid Hassib, (V), Åsa 
Evaldsson, (M), samt Kerstin Haraldsson,(C). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 
översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen 
_____________________ 
Exp. 
Kommunledningsenheten 
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2013/120 

§ 13  AA-gruppen - Ansökan om reducerad hyra. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-15 Soc AU § 22/2014 2014-01-14, AA-

gruppen - Ansökan om bidrag. 
   

2 Handling 2013-09-23 AA-gruppen - Ansökan om reducerad 
hyra., AA-gruppen 

   

 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
AA-gruppen ansöker om bistånd till reducerad hyra för år 2014. Förra året beviljade Socialnämnden 
ett bidrag om 865 kr/mån vilket utgjorde 58 % av hyreskostnaden. I år är hyran för lokalen  
1 522 kr/mån.  

Tidigare har de delat lokal med NA (Anonyma narkomaner) men de har fortfarande ingen 
verksamhet så AA-gruppen är ensamma om att finansiera hyran för lokal, telefon, fika och 
litteratur. På försök har de inlett ett samarbete med Allanon, som är en organisation för 
medberoende till alkoholister och narkomaner.  

AA-gruppen är en opolitisk ideell organisation som utgör ett viktigt komplement till den 
kommunala socialtjänsten. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Tomas Lundberg, (OPOL), Åsa 
Evaldsson, (M) samt ersättare Johannes Chen, (KD).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja AA-gruppen ett bidrag till hyra om 1 522 kr/mån år 2014. 
_____________________ 
Exp. 
AA-gruppen 
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2013/67 

§ 14  Ronneby Kvinnojour - Ansökan om bidrag för 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-16 Soc AU § 23/2014 2014-01-14, Ronneby 

kvinnojour - ans om bidrag för 2014. 
   

2 Handling 2013-04-26 Ronneby Kvinnojour - Ansökan om bidrag 
för 2014., Ronneby Kvinnojour 

   

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Ronneby Kvinnojour ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2014 om 50 tkr som 
kostnadstäckning för jourverksamheten i Ronneby. År 2013 fick Kvinnojouren ett bidrag om 50 tkr 
samt hyra och elkostnader för lokalen. 
 
Med anledning av den komplexa situation som våld i nära relationer innebär och de ständigt nya 
verkligheter som möter jourkvinnorna i deras gärning, behövs det mer utbildning för jourkvinnorna 
för att kunna hantera och hjälpa behövande kvinnor på bästa sätt, genom samtal och andra 
kontakter. 
 
Utgifterna inkluderar även kostnader för tjejjouren samt drift av densamma. 
 
Kvinnojouren bifogar revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012, samt 
Verksamhetsplan för 2013. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M) och Malin 
Månsson, (S). 

Yrkanden 
Malin Månsson, (S), yrkar bifall till Kvinnojourens ansökan om bidrag. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Ronneby Kvinnojour ett verksamhetsbidrag om 50 tkr, samt 
kostnader för hyra och el för den lokal där Kvinnojouren har verksamhet, för år 2014.  
_____________________ 
Exp. 
Ronneby Kvinnojour 
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2013/57 

§ 15  BRIS - ansökan om verksamhetsbidrag för 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2014-01-16 Soc AU § 24/2014 2014-01-14, Bris - 

Ansökan om bidrag. 
   

2 Handling 2013-04-04 BRIS - ansökan om verksamhetsbidrag 
för 2014., BRIS Barnens rätt i samhället 

   

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Föreningen BRIS region Syd ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2014 om 10 kr/barn från 
Ronneby kommun, vilket innebär 54 630 kr.  År 2013 fick föreningen ett bidrag om 5 000 kr. 
 
BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 
111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt 
kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.  
 
Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en 
ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt 
och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets 
rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.  

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en 
dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina 
uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.  
 
Genom BRIS Vuxentelefon – om barn får också vuxna någon att prata med kring frågor och 
problem rörande barn. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för 
att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Genom vårt projekt, 
Barnperspektivet.se – BRIS för vuxna, ger vi vuxna möjlighet till svar på frågor som rör barn och 
råd kring hur du som vuxen kan samtala med barn. 
 
I sin ansökan skriver de att det kanske låter som något självklart, att alla barn ska kunna ha någon 
vuxen att vända sig till när de behöver oavsett var de befinner sig eller vilken tid på dygnet det är. 
Den möjligheten saknas för flera barn när de ibland behöver det som mest. 
 
Förra året hade BRIS ca 29 000 stödjande kontakter med barn, totalt 75 000 om man även 
inkluderar kontakterna i BRIS-forum. Bidrag från kommuner och landsting är en förutsättning för 
deras fortsatta verksamhet.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 
 

http://www.bris.se/?pageID=14�
http://www.bris.se/?pageID=14�
http://www.bris.se/?pageID=15�
http://www.bris.se/?pageID=189�
http://www.bris.se/?pageID=41�
http://www.barnperspektivet.se/�
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Föreningen BRIS region Syd ett verksamhetsbidrag om 5 000 kr 
för år 2014. 
_____________________ 
Exp. 
Föreningen BRIS region Syd 
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2013/86 

§ 16  Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 
kap 6f§ SoL och enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-17 Redovisning - Ej verkställda beslut enligt 

9 § och rapportering enligt 28f-g §§ lag 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, kv 4.  

   

       

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 
SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, fjärde kvartalet,  föredras för nämndens ledamöter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S) och Ewa 
Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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2014/1 

§ 17  Personuppgiftshandläggare Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-07 Personuppgiftshandläggare 

Socialförvaltningen.  
   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter dvs. 
varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs av myndigheten med automatisk eller 
manuell hantering vid t ex insamling och registrering. Detta innebär att varje nämnd eller 
styrelse måste utse en fysisk person som praktiskt hanterar PUL (personuppgiftslagen) på 
förvaltningen.  
 
Socialnämnden är ansvarig för att alla personuppgifter hanteras korrekt och säkert i 
enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med de speciallagstiftningar som 
gäller inom nämndens ansvarsområde. 
 
En grundläggande regel i lagen är att behandling av personuppgifter bara får ske för 
särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna får sedan inte 
behandlas för något annat ändamål som inte är förenligt med det grundläggande ändamålet. 
 
Ronneby kommuns personuppgiftsombud är kommunjurist Leona Öberg. 
Personuppgiftsombudets skyldighet är att utöva tillsyn och kontrollera att lagstiftningen 
efterlevs. Personuppgiftsombudets ansvarar vid behov att rapportera till Datainspektionen.    

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att utse systemförvaltare Ann-Christin Berg som 
handläggare för frågor rörande PUL (personuppgiftslagen) inom Socialförvaltningen.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse systemförvaltare Ann-Christin Berg som handläggare för 
frågor rörande PUL (personuppgiftslagen) inom Socialförvaltningen.  
_____________________ 
Exp. 
Ann-Christine Berg 
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2014/9 

§ 18  Aktuellt i verksamheten. 
 
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande information: 
 
Lex Sarah anmälan gällande Notavillans barn- och familjeboende inom Cura Individutveckling i 
Karlshamn. 
 
Beslut från IVO Inspektionen för vård och omsorg, gällande särskild avgift enligt lagen 28 a § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ärendet har avslutats. 
 
Beslut från IVO Inspektionen för vård och omsorg, gällande särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § 
Socialtjänstlagen (2001:453). Ärendet har avslutats. 
 
Att Kommunstyrelsen har beviljat medel till tjänst inom Försörjningsenheten om totalt 1 tjänst.  
Att den ansökan om medel för tjänst för ensamkommande barn ej varit uppe för beslut. 
 
Socialsekreterare Sofia Wildros kommer tillbaka från sin föräldraledighet och kommer att påbörja 
arbetet med Kvalitets- och ledningssystem för Socialförvaltningen.   
 
Att det inom barn- och familjeenheten planat ut vad gäller anmälningar om barn som far illa. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C) och ledamot Ylva Särnmark, (FP). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2014/11 

§ 19  Delegationsbeslut. 
      

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL. 
 
Revidering i listan för beslutsattestanter för Socialförvaltningen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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2014/12 

§ 20  Delgivningsärende mm. 
 
Pärmen för skrivelser/delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 
 
Cirkulär 13:60 – Ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 
 
Cirkulär 13:66 Sveriges kommuner och Landsting och regeringen har tecknat tre överenskommelser 
inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av pågående 
utvecklingsarbeten under 2014. 
 
Sveriges kommuner och Landsting – styrelsebeslut nr 19 – Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och 
sjukvård, 2014. 
 
Landstinget Blekinge – Två Barnahus i Blekinge, ett problem för barnen. 
Karlskrona kommun – Angående Barnahus i Blekinge. 
Landstinget Blekinge – Angående Barnahus i Blekinge. 
 
Statens institutionsstyrelse SiS – Förfrågan om at ta del av uppgifter rörande ungdomar som vistas 
på Statens institutionsstyrelse. 
 
Statens institutionsstyrelse SiS – Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 1 januari 
2014. 
 
Cura Individutveckling direktionen – Protokoll 2013-12-13. 
 
Statistiska centralbyrån – Utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna. 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen - § 11/2014 Finansiering av flyktingtjänst inom försörjningsenheten 2014. 
I debatten deltar  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivningsärenden till protokollet. 
_____________________ 
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§ 21  Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), lämnar information från kontaktpolitikerbesök hos Råd & Stöd 
vuxna där Peter Börjesson har fått tjänsten som enhetschef efter Meriann Nilsson. Vidare att hon 
varit på besök hos Dagligverksamhet ute på Ronneby Horse Center, Angelskog.  Mycket bra och 
givande besök med många positiva saker att ta fasta på. 
 
Åsa Evaldsson, (M), redovisar att projektet gällande Internationell strategi, där hon och Ingrid 
Karlsson, (S) deltagit, avslutades 2013. Nu arbetar man utan extern hjälp med de frågor som 
nämnderna lämnat som förslag. 
 
Malin Månsson, (S) lämnar information från kontaktpolitikerbesök på Kompassens autismboende. 
Besöket gjordes tillsammans med enhetschef Jessica Masmanidou. Det var fin miljö och trevlig 
personal på boendet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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