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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1  Information – FINSAM projektet. 
 
Projektledare Peter Börjesson lämnar en kort presentation av sig själv och vad arbetet som 
projektledare för Finsam går ut på.  
 
I Ronneby heter projektet ANSATS och har varit i drift sedan augusti/september 2012. ANSATS 
erbjuder förberedande rehabilitering, i först hand till personer i åldergruppen 18 – 30 år, som har 
ohälsa eller något annat hinder. Deltagaren har möjlighet att vara med i ANSATS i sex månader.  
I Ronneby är könsfördelningen 50-50%. 
 
För att arbetet ska gå bra är det viktigt att deltagarna har vilja att förändra sin situation. Det behövs 
också intresse av att utföra ett arbete i samråd med ANSATS. För närvarande är tio deltagare ute i 
praktik och ytterligare två är på väg ut. Det är svårt att få tag i praktikplatser och engagerade 
handledare.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C ledamöterna Tomas Lundberg, M, Ylva 
Särnmark, FP, Omid Hassib, V, Ewa Svensson, S, Birgitta Lagerlund, M, Leif Olsson, S, samt 
förvaltningschef Birgitta Ratcovich.  
 
Ordförande Kristna Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för informationen och 
påminner om ”läxan” nämnden fått angående praktikplatser. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att låta Peter Börjesson 
återkomma till Socialnämnden vid ett senare tillfälle. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/9 

§ 2  Bokslut 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Preliminärt bokslut 2012.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med verksamhetscheferna Eira Bring, 
Jörgen Nilsson och ekonom Anna Linden bokslut/kommentarer och måluppfyllelse för 
Socialnämnden 2012.  

Sammanfattning 
Socialnämnden ger ett totalt överskott om 10 749 tkr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Leif Olsson, S, Åsa Evaldsson, M, Tomas Lundberg, M, Birgitta Lagerlund, M, Omid Hassib, V, 
Malin Månsson, S, samt ersättarna Monica Fredriksson, C, och Johannes Chen, KD.  

Yrkanden 
Malin Månsson, S, yrkar att en redovisning av det mål där det finns lagkrav ska tas bort samt hur 
organisationen ska se ut efter Tosia Bonnadagarna, för att kunna klara den ökade mängden av 
anmälningar mot ungdomar som inkommit. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet och finner att Socialnämnden 
bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka bokslut, verksamhetsmått och måluppfyllelse för 
Socialnämnden 2011 och översända detsamma till Kommunstyrelsen/budgetberedningen. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att i samband med sammanträdet i mars redovisa 
att det mål där det finns lagkrav är borttaget samt hur organisationen ska se ut efter Tosia 
Bonnadagarna, för att kunna klara den ökade mängden av anmälningar mot ungdomar som 
inkommit. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/131 

§ 3  Kompletteringsäskande för inrättande av tjänst som kvalitetsutvecklare.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Kompletteringsäskande för inrättande av 

tjänst som kvalitetsutvecklare.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Nuvarande bemanning 
Socialförvaltningens totala administrativa stöd utgörs av 4,0 assistenter samt 1,0 systemförvaltare.  
 
Bakgrund 
Vid omorganisationen var uppdraget att verkställa sammanslagning av f d handikappomsorgen och 
individ- och familjeomsorgen. I den ”gamla” organisationen hade f d handikappomsorgen 
gemensam administration med äldreomsorgen. I den gemensamma administrationen fanns det 
tjänster med titulaturer kvalitetsutvecklare, utvecklingssamordnare, utredningssekreterare samt 
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt assistenter. Av de sammanlagda tjänsterna 
fördelades 1,0 tjänst utredningssekreterare samt 1,0 assistent till Socialförvaltningen. Tjänsten som 
utredningssekreterare konverterades till chefstjänst.                                                                     
Nuvarande organisation sjösattes 2012-04-01.  

Behov  
Socialförvaltningens verksamhet omfattar insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer 
med beroendeproblematik samt beslutar om ekonomiskt bistånd. Att ge stöd, service och omsorg till 
personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för handläggning av ärenden 
enligt Alkohollagen. Förvaltningen har ca 330 anställda. Förvaltningens verksamhet omgärdas av 
en hel del lagstiftningar med krav på att uppfylla desamma. Myndighetsutövning innebär att 
förvaltningen ständigt är i fokus för tillsyner från olika håll såsom Inspektionen för vård och 
omsorg, justitieombudsmannen (JO), arbetsmiljöverket, brandmyndigheten m m samt prövningar i 
domstol. Förvaltningen har som uppgift att lämna statistikuppgifter och krav på att lämna uppgifter 
i olika enkäter från exempelvis Socialstyrelsen och till Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Kvalitetskrav, uppföljningar och utvärderingar är en återkommande fråga på dagordningen för 
förvaltningen.               

 
Prestationsmedel 
Staten och SKL har tecknat årliga överenskommelser om nationella insatser för att stödja en 
strategisk utveckling inom socialtjänstens område. För 2012 innebar överenskommelsen att de 
kommuner som tecknat avtal med landstinget kring gemensamma målgrupper samt implementerat 
avtalen i sina verksamheter erhöll prestationsmedel. För Ronneby kommuns del innebar det en 
utbetalning på 741 tkr. Pengarna utbetalades i slutet av 2012 för det arbete som gjordes under 
innevarande året (2012). Direktiv om vad som krävs 2013 för att få prestationsmedel 2013 har 
kommit för kännedom i mitten av januari.  
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanfattande bedömning 
I tjänsten som kvalitetsutvecklare ingår: 

• Verka för ett kvalitetstänkande och etablera ett ledningssystem för kvalitet utrednings- och 
utvärderingsarbete. 

• Ta fram rutiner, styrdokument samt arbeta med uppföljning och revidering.  

• Att utveckla och förbättra riktlinjer och rutiner. 

• Att säkerställa att de rutinerna efterlevs (den interna kontrollen). 

• Vara orienterad om förbättringsområden i kvalitetsarbetet. 
För att uppnå de krav som ställs på förvaltningen enligt ovan och att förvaltningen/Ronneby 
kommun troligen kan täcka kostnader för inrättande av tjänst som kvalitetsutvecklare med 
eventuella intäkter av statliga prestationsmedel föreslås att inrätta tjänst som kvalitetsutvecklare.   

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

att hos kommunstyrelsen begära medel för tjänst som kvalitetsutvecklare med 525 tkr 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel för tjänst som kvalitetsutvecklare 
om 525 tkr 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/131 

§ 4  Anhållan om tilläggsanslag (TA) i kompletteringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-01 Äskande av medel i 

kompletteringsbudgeten.  
   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans och ekonom Anna Lindén.  

Sammanfattning 
Verksamhetssystem Socialförvaltningen 825 tkr 
 
Motivering: 
Nytt verksamhetssystem IFO fr om 2011-11-01, nytt verksamhetssystem vård och omsorg fr o m 
2012-01-01. Behov av medel till utbildningsinsatser, konsultköp i samband med införandet samt ev 
inköp av ytterligare moduler som komplettering till verksamhetssystemet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om tilläggsanslag i kompletterings-
budgeten om 825 tkr för verksamhetssystem till Socialförvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/131 

§ 5  Förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-22 Förslag till tidplan för Socialnämnden 

2013.  
   

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad plan för ekonomiarbetet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6  Delegationsärende. 
      

Socialsekreterare Barbro Ahlstedt redogör för fem delegationsbeslut.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta 
Lagerlund, M, Ewa Svensson, S, Leif Olsson, S, Tomas Lundberg, M, samt Ingrid Karlsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/8 

§ 7  Avstämning blockhyresavtal mellan Ronnebyhus och Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Avstämning blockhyresavtal mellan 

Ronnebyhus och Socialförvaltningen  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med ekonomichef Johan Sjögren. 

Sammanfattning 
I beslut av Kommunfullmäktiges § 276/2012 gavs Socialförvaltningen i uppdrag ”att omförhandla 
blockhyresavtalen med Ronnebyhus avseende Socialnämndens verksamheter”.  
 
I de blockhyresavtal samt lokalavtal som är tecknade med Ronnebyhus finns reglerat i avtalen att 
avstämning av hyresnivå mot redovisade kostnader/intäkter och beräknad underhållskostnad ska 
göras vart tredje år på initiativ av hyresvärden. Skrivningen gemensamt med Kommunfullmäktiges 
beslut är grunden för den genomgång som nu är genomförd. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har tillsammans med kommunjurist, ekonomichef och VD för 
Ronnebyhus haft en genomgång av samtliga hyresobjekt. Mellan parterna finns tecknade 
blockhyresavtal och lokalavtal. 
 
Ägardirektivet till Ronnebyhus AB anger att bolaget ska ha ett avkastningskrav om 5-9 %.  
 
Avstämning 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har erhållit kommunledningens ekonomiska och juridiska stöd i 
diskussionerna och avstämningen med Ronnebyhus AB. Avstämning har även skett i förhållande 
till de avtal som Äldrenämnden tecknat. Bolaget räknar avkastningskravet på bokfört värde och inte 
som avsetts fastigheternas verkliga värde. Avkastningskravet som bolaget själv formulerat på 
bokfört värde är 6,9 %. Avkastning består av genomsnittsränta, kommunal borgensavgift, 
värdeminskning, riskpremie för fastighets-, ränte- och vakansrisk. 
 
Enligt upprättad driftnettoredovisning är aktuell medelavkastning inom handikappomsorgens 
anläggningar de senaste tre åren 7,5 % på bokfört värde eller 5,5 % på beräknat uppskattat värde år 
2012. Motsvarande värde för Äldreomsorgens anläggningar är 6,7 % respektive 6,3 %. 
 
Om man använder sig av en schabloniserad modell som beräknat verkligt värde för avkastningskrav 
hamnar man på 9,8 % enligt VD för Ronnebyhus AB. 
 
Slutsats 
Bolagets avkastning håller sig inom ägardirektivets värde. 
 
Av den redovisning som lämnats av Ronnebyhus AB och genomgång av avtalsvillkoren bör de 
olika förvaltningarna bevaka tid för uppsägning av kontrakten för justering av hyra när så kan ske. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att översända ärendet till 
Kommunfullmäktige. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/1 

§ 8  Avtal - Medlingsverksamhet 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-07 Avtal - Medlingsverksamhet 2013.    

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Medlingsverksamheten omfattas av fyra kommuner. En medlarsamordnare sköter medlingsarbetet 
samt samarbetet med socialtjänst, polis, åklagare, frivård, brottsoffermyndighet, skolor med flera. 
 
Antal inkomna ärenden under perioden har varit 60 st. Av dessa har 34 lett till genomförda 
medlingar. För att genomföra dessa har 78 församtal hållits. I vissa ärenden har målsäganden varit 
en juridisk person och i de fall dessa återkommer behövs oftast inget församtal med dem. I andra 
fall har flera församtal krävts för att medling ska vara möjlig. Av de inkomna ärendena har mer än 
hälften omfattat flera gärningspersoner och brottsutsatta. 
 
Kommunordningen är Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg samt Olofström. Antal ärenden som blivit 
fullständiga medlingar är för Karlshamn 16 st, för Ronneby 8 st, för Sölvesborg 7 st samt för 
Olofström 3 st. 
 
Tiden mellan brottsdag och fram till att medlarsamordnare får ärendet har förkortats sedan polisen 
blev förundersökningsledare i fler ärenden. I vissa ärenden gällande gärningspersoner över 15 år har 
det ibland dragit ut lite på tiden då det har varit svårt att få besked från åklagare. Detta kommer med 
all sannolikhet förändras nu då vi fått två nya ungdomsåklagare. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna att Socialförvaltningen ingår i avtal om medling samt att 
bjuda in Christina Gustavsson till ett sammanträde för information. 
_____________________ 
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2012/52 

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

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-22 Rapport över ej verkställda beslut enligt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 5f§ 
socialtjänsten, enligt 9 § och 
rapporteringe enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, 
kvartal 4.  

   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen, fjärde kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § 
rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, fjärde kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Leif Olsson, S, 
Malin Månsson, S, samt Ewa Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/17 

§ 10  Kontaktpolitikerverksamhet 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-23 Kontaktpolitikerverksamhet 2013.     

 
Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Varje år har ledamöter inom Socialnämnden en dag till sitt förfogande för att vara ute i 
verksamheten och följa arbetet. Ett förslag till uppdelning redovisas.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, och ledamot Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till Kontaktpolitikerdagar för 2013. 
_____________________ 
Exp. 
Socialnämndens ledamöter 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/2 

§ 11  Ansökan om ekonomiskt bidrag för Inspirations- och festivaldag den 31 maj 
2013. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-27 Ansökan om ekonomiskt bidrag för 

Inspirations- och festivaldag den 31 maj 
2013, HSO Blekinge. 

   

      

Verksamhetschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
HSO Blekinge har i skrivelse till Socialnämnden ansökt om bidrag om 10 tkr för att genomföra en 
Inspirations- och Festivaldag (prova på dag) på Ronneby bruk, gården mellan Bruket och 
Kulturcentrum samt hörsalen på Kulturcentrum den 31 maj 2013 mellan kl 13 00 – 17 00. Det ska 
råda fri entré för besökarna.  
 
Ansökan om bidrag kommer att sändas till alla kommuner i Blekinge samt till landstinget Blekinge. 
Medlen ska täcka kostnader för tillstånd, utskick, reklam och marknadsföring, gemomförande av 
dagen (moderator, funktionärer för HSO ev föreläsare eller artist) samt dokumentation och 
spridning av information om dagen. 
 
HSO har sedan många år arrangerat inspirations- och prova på dag i Ronneby Brunnspark, senast 
2011. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S och Leif 
Olsson, S.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja HSO Blekinge ett bidrag om 10 tkr för att genomföra 
Inspirations- och Festivaldag.  
_____________________ 
Exp. 
HSO Blekinge 
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2013/12 

§ 12  Aktuellt i verksamheten. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om:  
 

• Nytt hyresavtal för Sörby Centret att gälla fram till 30 juni 2013. Kommunfullmäktige 
kommer att ta beslut om det nya avtalet. 

 
• Lex Sarah rapport gällande Socialförvaltningen och Äldrenämnden. 

 
• Beslut från Socialstyrelsen gällande ett ej verkställt beslut. Socialstyrelsen har avslutat 

ärendet. 
 

• Beslut från Socialstyrelsen gällande ett ej verkställt beslut, nu ansökan om utdömande av 
särskild avgift enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen. 

 
• Socialförvaltningen har haft tolv placeringar och en omplacering under januari månad. 

 
• Socialförvaltningen har tillsammans med Polisen tagit fram en broschyr med information 

om vad som händer och vad man kan få för hjälp när man är rapporterad för narkotikabrott.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, och Malin 
Månsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att ärendet gällande nytt avtal 
för Sörby Centret beslutas av Kommunfullmäktige. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/11 

§ 13  Delegationsbeslut. 
      

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL för december. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/10 

§ 14  Skrivelser/delgivning mm 2013. 
      

Pärmen skrivelser/ delgivning mm cirkulerade under mötet. 
 
Socialstyrelsen - Information om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet. 
 
Sveriges kommuner och landsting cirkulär: 
12:63 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt Sol för 2013. 
12:64 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för 
år 2013. 
12:72 Utfall i kostnads- och LSS- utjämningen 2013. 
12:73 Sveriges kommuner och Landsting och Regeringen har tecknat överenskommelse inom 
socialtjänst och viss hälso- och sjukvård avseende fortsättning av pågående utvecklingsarbeten 
under 2013. 
13:2 Synpunkter å Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). 
 
Länsstyrelsen Blekinge Län meddelande om begäran om förlängning av tid för projekt ”Samsyn”. 
 
Statens Institutions styrelse SIS – Förändrade avgifter vid placering hos SiS fr om 1 januari 1013. 
 
Cura Individutveckling – skrivelse från ledningsgruppen för personlig ombud i Blekinge angående 
förskrivning av hjälpmedel och stödinsatser till personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 
 
Protokollsutdrag: 
KS § 5/2013 Finansiering av flyktingtjänst på Försörjningsenheten, Socialförvaltningen.  
KS § 6/2013 Behov av personalresurs för Socialförvaltningen, Barn och familj. 
KS § 31/2013 Tidplan för ekonomisk uppföljning och budgetarbete. 
KF § 328/2012 Fastställande av budget 2013 samt plan för 2014-2015. 
KF § 355/2012 Beslut om att fastställa Kostpolicy för Ronneby kommun. 
KF § 360/2012 Socialnämndens ej verkställda beslut. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera inkomna skrivelser/delgivning mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 15  Kurser & Konferenser. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att närpolisen i Ronneby och Utbildningsförvaltningen 
inbjuder till temakväll för föräldrar kring ämnena SMS – Internet – mobbing. 
Måndagen den 11 februari kl 18 00 -20 00 i Soft Centers Aula eller måndagen den 11 mars kl 18 00 
– 20 00 i Ronnebysalen, Stadshuset. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, och ersättare Johannes Chen, KD anmäler sitt intresse den 11 
februari och Birgitta Larsson, RP, till den 11 mars  
 
Inbjudan från Landstinget Blekinge/BUP inbjuder till föreläsning om Hemmasittare, den 4 februari 
mellan kl 09 00 -12 00 Ronneby brunn. Ordförande Kristina Valtersson, C, har föranmält sig till 
denna föreläsning. 
 
Om en kommande inbjudan, Är vi på rätt väg” den 8 maj, ytterligare information kommer. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta ordförande Kristina Valtersson, C, Birgitta Larsson, RP, och 
Johannes Chen, KD delta i temakvällen kring ämnena SMS – Internet och mobbing ovanstående 
datum. 
 
Låta ordförande Kristina Valtersson, C, delta på föreläsningen ”Hemmasittare”. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Birgitta Larsson 
Johannes Chen 
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Socialnämnden 2013-01-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 16  Övriga frågor. 
      

Ordförande Kristna Valtersson, C, informerar om: 
 

• Kontaktpolitikerbesök i gruppboende i Bräkne-Hoby. 
 

• SSO-mötet den 17 dec, där följande har diskuterats, Kalmarmodellen - 
Familjehemsplacerade barn - SkolFam. SSO består av en styrgrupp och en arbetsgrupp, där 
arbetsgruppen arbetar med anmälningsplikten. 

 
Åsa Evaldsson, M, informerar om: 
 

• Internationell strategi - Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag/utkast där man preciserat 
fyra övergripande mål för Ronneby kommun. Förslaget ska sändas ut på remiss till 
nämnderna/förvaltningarna som sedan ska arbeta vidare med projektet. 

 
Ingrid Karlsson, S, tar upp ärendet gällande tillfällig alkoholservering i samband med bandymatch 
på Lugnevi. Det är ett idrottsarrangemang och där bör man inte servera alkohol. Ärendet borde ha 
tagits upp i Arbetsutskottet. 
 
Malin Månsson, S, är emot alkoholservering i samband med idrottsarrangemang men informerar att 
arrangemanget sköttes bra. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valtersson, C, ledamöterna Malin Månsson, S, Ingrid Karlsson, 
S, Åsa Evaldsson, M, Ewa Svensson, S, Birgitta Larsson, RP, Tomas Lundberg, M, samt 
tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till protokollet. 
_____________________ 
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