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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32  Justering av dagordningen. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att Socialnämnden har fått i uppdrag att utse en 
ledamot som ska ingå i en grupp som ska arbeta med Barnkonventionen, även en ersättare bör utses.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att och ta upp och behandla ärendet på dagens sammanträde. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/13 

§ 33  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-25 Ekonomisk redovisning/ 

Anslagsförbrukning februari.  
   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Året har inletts med högre antal placeringar än beräknat. Det prognostiserade utfallet ger ett 
överskridande på ca 4 600 tkr. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska uppföljningsrapporten till 
protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-03-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34  Redovisning av delegationsärende. 
      

Socialsekreterare Malin Gustavsson redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagerlund, M, Leif 
Olsson, S, Ylva Särnmark, FP, Ewa Svensson, S, samt Malin Månsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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2013/30 

§ 35  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande.  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-12 Begäran om yttrande.    

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-25 Yttrande.    

      

Verksamhetschef Jörgen Nilsson fördrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggning av ett ej 
verkställt beslut. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/31 

§ 36  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-25 Yttrande.     

2 Handling 2013-02-12 Begäran om yttrande.     

 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson fördrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggning av ett ej 
verkställt beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristian Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, 
Ingrid Karlsson, S, Ylva Särnmark, FP, Malin Månsson, S, samt tjänstgörande ersättare Monica 
Fredriksson, C. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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2013/32 

§ 37  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-25 Yttrande.    

2 Handling 2013-02-12 Begäran om yttrande.     

      

Verksamhetschef Jörgen Nilsson fördrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggning av ett ej 
verkställt beslut. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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Socialnämnden 2013-03-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/48 

§ 38  Redovisning ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19 Redovisning ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd under 2012.  
   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
I Ronneby kommun betaldes det ut 22 653 801 kr i ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under år 
2012, det var 567 hushåll aktuella under året. Både antalet hushåll och utbetalningarna minskade 
jämfört med år 2011.  
 
I jämförelsen med liknande kommuner så har Ronneby här en avsevärt lägre kostnad per invånare 
jämfört med snittet. För 2011 är kostnaden nästan 20 % lägre än snittet och har varit lägre de 
senaste 3 åren. Ronneby och Kristinehamn är de enda kommuner i denna jämförelsegrupp där 
kostnaden dessutom har sjunkit mellan 2010-2011.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Malin Månsson, 
S, Ylva Särnmark, FP, Leif Olsson, S, Tomas Lundberg, M, Birgitta Lagerlund, M, samt Åsa 
Evaldsson, M. 

Yrkanden 
Tomas Lundberg, M, yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson, M, och Birgitta Lagerlund, M, att 
en fördjupad analys av långvariga ärenden, 100 hushåll, ska redovisas. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt att enhetschef Jessica Bergqvist får i 
uppdrag att återkomma till Socialnämnden med en fördjupads analys av långvariga ärenden, 100 
hushåll, till sammanträdet i april. 
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergqvist
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/22 

§ 39  Sysselsättning - redovisning av praktikplatser. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19 Redovisning av sysselsättning för 

socialbidragstagare.  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Försörjningsenheten, redovisning av 
sysselsättning för socialbidragstagare.  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-09-24 SOC § 135/2012 2012-09-25, 
Redovisning av sysselsättning för 
socialbidragstagare. 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-07 SOC § 33/2012 2012-02-28, 
Sysselsättning för socialbidragstagare. 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-09 Sysselsättning - redovisning av 
praktikplatser.  

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh, föredrar ärendet och enhetschef Jessica Bergqvist har lämnat 
följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Under februari månad 2013 fanns det 415 hushåll aktuella för försörjningsstöd i Ronneby kommun, 
totalt rör det sig om 465 vuxna personer. 
 
Sysselsättningen fördelar sig på olika arbetsmarknadsinsatser via AF, hel- eller deltidsarbete, 
studier genom olika anordnare, Finsam-projektet Ansats samt vår egen socialbidragspraktik. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att ca 44 % (205 av 465 personer) av alla socialbidragstagare 
under februari månad 2013 har en sysselsättning genom arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller 
studier. Om undantag görs för den grupp av socialbidragstagare som är sjukskrivna, föräldralediga 
eller har pension (81 personer) så uppgår andelen sysselsatta till 53 % (205 av 384 personer). 
Av de personer som är arbetssökande (69 personer) så är det 23 personer som tillhör 
mottagningsgruppen och därmed varit aktuella för försörjningsstöd kortare tid än 3 månader.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Tomas Lundberg, M, Åsa 
Evaldsson, M, Ylva Särnmark, FP, Ewa Svensson, S, Malin Månsson, S, Birgitta Lagerlund, M, 
Leif Olsson, S, samt tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att enhetschef Jessica 
Bergqvist får i uppdrag att återkomma till nämnden i september med en redovisning för augusti. 
 
Ge presidiet i uppdrag att bjuda in SFI till ett sammanträde för att berätta om verksamheten.  
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergqvist 
Kristina Valtersson, Ingrid Karlsson, Birgitta Larsson
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2013/25 

§ 40  Förslag till nya taxor avseende serveringstillstånd för provsmakning, 
provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt cateringtillstånd. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-03-14 Soc AU § 43/2013 2013-03-12, Förslag till 

nya taxor avseende serveringstillstånd för 
provsmakning, provsmakning av 
egentillverkad alkoholdryck samt 
cateringtillstånd. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06 Förslag till nya taxor avseende 
serveringstillstånd för provsmakning, 
provsmakning av egentillverkad 
alkoholdryck samt cateringtillstånd.  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-02-12 Soc AU § 26/2013 2013-02-12, 
Information om förslag till nya taxor 
avseende serveringstillstånd för 
provsmakning, provsmakning av 
egentillverkad alkoholdryck samt 
cateringtillstånd. 

   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2010-04-29 § 118, 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.  
Ökningen i konsumentprisindex har för den avsedda perioden varit 0,4 %. Således har taxorna 
räknats upp med denna procentsats, resultatet presenteras i tabellen som finns bilagd. Förslaget till 
nya taxor för 2013 finns i kolumnen längst ut till höger, dessa har avrundats till närmast jämna 
femtiotal.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att höja de rörliga och fasta 
taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet 
med förslaget i bilaga 1.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, samt ledamot Ylva Särnmark, FP.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att höja de rörliga och fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd 
samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet med bilaga 1.  
_____________________ 
 
Exp. Esti Besedes 
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2013/25 

§ 41  Förslag till nya taxor avseende serveringstillstånd för provsmakning, 
provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt cateringtillstånd. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-03-14 Soc AU § 44/2013 2013-03-12, Alternativ 

förslag till höjning av vissa fasta taxor, vid 
ansökan om serveringstillstånd. 

   

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Förslaget avser ansökningsavgiften för följande typer av ansökan: 

• Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
• Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap 
• Catering tillstånd 
• Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

 
Med anledning av att kostnaderna för ansökningsavgift flera gånger kommit att diskuteras med den 
som söker tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, känner undertecknad att det är behövligt 
att se ansökningsavgifterna samt göra en jämförelse med hur det ser ut i andra kommuner. 
 
Under 2012 handlades ansökningar enligt nedan: 

• 8 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
• 0 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap 
• 2 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap vid catering 
• 10 ansökningar om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten  

 
År 2012 är ansökningsavgiften enligt följande: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8870 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 5210 kr 
• Cateringtillstånd 5210 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5210 kr 

 
Intäkter enligt 2012-års taxa för ovanstående: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 70 960 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr 
• Cateringtillstånd 10 420 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 52 100 kr 

Totalt 133 480 kr 
 
En jämförelse har gjorts med Stockholm samt med närliggande kommuner och kommuner med 
närliggande invånarantal. Det har visat sig att ansökningsavgiften för de stadigvarande tillstånden 
för servering till allmänheten samt till slutna sällskap, ligger på samma kostnadsbelopp eller väldigt 
nära varandra, medan ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd ligger betydligt lägre. I Ronneby tar 
vi ut samma avgift för ansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, som för ansökan om 
tillfälligt tillstånd till allmänheten. Detta kan inte anses rimligt, med anledning av att ett tillfälligt 
tillstånd oftast endast avser servering under en dag.  
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Det har också inkommit synpunkter från krögare, angående att de inte vill känna att de måste sälja 
mycket alkohol, för att täcka kostnaderna för servering vid endagsarrangemang. De anför också att 
det kan hända att de avstår från att arrangera endagsevenemang, med anledning av att 
ansökningsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd är så hög. 
 
Om man beaktar det faktum, att Ronneby kommun gärna vill ha olika evenemang i kommunen och 
vill att vi skall vara förstahandsvalet vid olika evenemang, så kan också avgiften för ansökan om 
tillfälligt tillstånd vara avgörande för den som skall hålla arrangemanget. 
 
Den ändring som undertecknad föreslår är att avgiften för ansökan om stadigvarande tillstånd ligger 
på samma summa för alla, ovan nämnda, kategorier samt att dessa avgifter höjs till 9500 kr. Vidare 
bör avgiften för ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten sänkas till 3500 kr.  
 
Denna ändring skulle innebära följande intäkt, med år 2012 som beräkningsgrund: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 76 000 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr 
• Cateringtillstånd 19 000 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 35 000 kr 

 
Totalt 130 000 kr 
 
Om man ändrar ansökningsavgifterna enligt förslaget ovan, så bli intäkten 3480 kr lägre, men den 
kan samtidigt innebära att fler tillfälliga arrangemang förläggs i vår kommun, vilket i förlängningen 
kan medföra en ökning av intäkterna. Givetvis höjs även de avgifter som sker samtidigt, och är 
kopplade till ovanstående ansökningstyp.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ändra taxorna för ansökan om 
serveringstillstånd enligt följande: 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 500 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 500 kr 
Cateringtillstånd 9 500 kr 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 500 kr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamot Leif Olsson, S, tjänstgörande ersättare 
Monica Fredriksson, C, samt ersättare Johannes Chen, KD. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om nya taxor för serverings-
tillstånd enligt följande: 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 500 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 500 kr 
Cateringtillstånd 9 500 kr 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 500 kr. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunfullmäktige 
Esti Besedes 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(23) 

 
Socialnämnden 2013-03-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/47 

§ 42  Redovisning av behov av bostad med särskilt stöd inom Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19 Enkät ang. behov av boende för 

funktionshindrade"  
   

      

LSS-handläggare Diana Szlapak föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
I början av februari skickades enkäter och informationsblad ut till personer som har LSS-insatser 
och/eller boendestöd enligt Socialtjänstlagen födda år 1948-1998, till grundsärskoleelever och 
gymnasiesärskoleelever i Ronneby kommun.   
 
Undersökningen visar att det finns ett större önskemål/behov av dem som har svarat av 
boendeformerna servicebostad och annat boende med stöd de närmsta åren än vad det finns av 
boendeformen gruppbostad.  
 
Servicebostad är en form av boende som lockar allt fler ungdomar. Många av dem som har svarat 
på enkäten är ungdomar eller unga vuxna som har ett stödbehov men vill vara mer självständiga och 
många har även tränats till att vara mer självständiga. 
 
I Ronneby kommun har vi inget boende enligt Socialtjänstlagen, även kallat ”SoL-boende”. 
Undersökningen visar att det finns önskemål om ett sådant boende. Unga vuxna med LSS-
tillhörighet eller personer med psykisk sjukdom som inte har LSS-tillhörighet och ej rätt till 
gruppbostad eller servicebostad kan ha ett omfattande stödbehov, t.ex. kvällar och helger. Det kan 
tyckas vara ett stort glapp mellan insatsen boendestöd enligt Socialtjänstlagen, SoL, och 
servicebostad eller gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
 
Undersökningen visar även att det finns personer med personlig assistans som uppger att de har 
behov av bostad med särskilt stöd trots en redan omfattande stödinsats i form av personlig assistent. 
Vi ser en viss rörelse idag hos dem som har insatsen personlig assistans. Försäkringskassor 
genomför uppföljningar och omprövningar av enskildas beslut. Det kan skapa en oro och osäkerhet 
inför framtiden för den enskilde. 
 
Behovet av bostad med särskilt stöd under 2013 och 2014 avser framförallt servicebostad och s.k. 
SoL-boende. Sammanlagt har 15 personer i enkäten angett behov av bostad under 2013 och 2014. 
Gruppen består av mestadels ungdomar och unga vuxna. Två personer har aktuella ansökningar om 
bostad med särskild service. Behovet av bostad med särskild service hos dessa får bedömas 
individuellt.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Leif Olsson, S, 
Birgitta Lagerlund, M, Ingrid Karlsson, S, samt tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson, C. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, framför sitt och övriga ledamöters tack för en bra redovisning. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ge enheten i uppdrag att 
skyndsamt återkomma till Socialnämnden för en analys och mer fakta i ärendet, dock senast på 
sammanträdet i maj. 
_____________________ 
Exp. 
Jörgen Nilsson 
Diana Szlapak 
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2013/37 

§ 43  Begäran om remissyttrande gällande anhållan om verksamhetsbidrag för 
verksamhetsåret 2013. Mor Oliviagården 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-25 Remissyttrande gällande anhållan om 

verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 
2013. Mor Oliviagården.  

   

2 Handling 2013-03-04 Begäran om remissyttrande gällande 
anhållan om verksamhetsbidrag för 
verksamhetsåret 2013. Mor Oliviagården, 
Arbetsmarknadsenheten. 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadschef Roland Edvinsson begär den 28/2 att Socialnämnden ska yttra sig om hur i 
stor utsträckning Socialnämnden under 2012 utnyttjat Mor Oliviagården och en uppskattning om 
hur behovet ser ut under 2013. 
 

Socialförvaltningen har i första hand ett samarbete med Mor Oliviagården via försörjningsenhetens 
praktiksamordnare och via Råd och Stöd vuxens praktik för missbrukare. Både försörjningsenheten 
och Råd och stöd vuxen är nöjda med Mor Oliviagården som samarbetspartner. De tycker att 
personalen på Mor Oliviagården tar väl hand om praktikanterna. Att de är flexibla och utgår från 
individernas förutsättningar. Praktiken på Mor Oliviagården används mest som ett första steg för 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2012 har 12 haft praktik via 
Socialförvaltningen under sammanlagt ca 36 månader. Utav dessa har fyra gått vidare till praktik i 
AF:s regi.  

Samarbete under 2012 

 
Dessutom används Mor Oliviagården av andra aktörer AF, Klara livet mfl som praktikanordnare. I 
många fall är det personer som även har kontakt med Socialförvaltningen.  
 

Försörjningsenheten har ett tydligt uppdrag att medverka till att personer med behov av 
arbetslivsinriktade insatser deltar i sysselsättning. För personer med missbruk och beroende 
problematik är sysselsättning ofta en viktig del av insatserna. Efterfrågan av praktikplatser på Mor 
Oliviagården från försörjningsenheten och missbruksvården kommer under 2013 att vara minst lika 
stor som 2012.  

Behov under 2013 

 
Dessutom finns ett behov av arbetstränings- praktikplatser för funktionshindrade med beslut om 
sysselsättning där Mor Oliviagården hittills inte använts. Likaså har kommuns FINSAM projekt 
Ansats ett behov av ett tjugotal praktikplatser löpande där Mor Oliviagården kan vara en möjlighet 
för en mindre antal.  
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Socialnämnden 2013-03-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammantaget innebär detta att Socialförvaltningens behov av praktikplatser för olika typer av 
arbetsträning inte kommer att vara mindre under 2013 än tidigare. Att uppskatta hur många 
personer som kan behöva en plats på Mor Oliviagården under 2013 är vanskligt eftersom all 
praktikplacering inom socialförvaltningens område utgår från varje individs situation och 
förutsättningar. En försiktig uppskattning är att ca 15 -20 personer skulle kunna få en praktikplats 
på Mor Oliviagården från Socialförvaltningen och Ansats. 
 

Mor Oliviagården är ett bra första steg i arbetslivsrehabiliteringen för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

Sammanfattning 

 
Socialförvaltningen har ett bra samarbete med Mor Oliviagården som under 2012 berört ett tiotal 
personer. Det finns förutsättningar för att under 2013 utöka samarbetet dels genom fler platser via 
försörjningsenheten och missbruksvården dels genom att Ansats och Sysselsättningen i större 
utsträckning samarbetar med Mor Oliviagården. En försiktig bedömning är att 15-20 personer 
skulle beröras under 2013. 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden godkänner ovanstående yttrande 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Arbetsmarknadsenheten. 
_____________________ 
Exp. 
Arbetsmarknadsenheten/Roland Edvinsson 
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2013/51 

§ 44  Begäran om att utse ledamot och ersättare till strategisk grupp, 
Barnkonventionen. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar ett förslag om att bilda en strategisk grupp där syftet 
är att arbeta för att integrera ett barnrättsperspektiv i alla kommunala verksamheter och att 
barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser. Denna grupp kan bestå av en blandning 
av tjänstemän och politiker.   
  
Exempel på uppdrag för den startegiska gruppen:  
• Verka för förankring och intresse på alla nivåer. 
• Verka för samtal och lärande kring barnets bästa.  
• Formulera gemensamma mål som kan följas upp. 
• Analyser arbetsätt och metoder för genomförande och uppföljning. 
• Arbeta för att synliggör barn i budgetprocessen. 
• Utvärdera varandras verksamhet i förvaltningar/nämnd/bolag. 
 
Birgitta Lagerlund, M, och Åsa Evaldsson, M, förslår ordförande Kristina Valterson, C, som 
ledamot i gruppen. 
 
Ingrid Karlsson, S, föreslår Ewa Svensson, S, som ersättare i gruppen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att till ledamot i gruppen utse Kristina Valtersson, C, och som ersättare utse 
Ewa Svensson, S. 
_____________________ 
Exp. 
Sofie Ceder 
Kristina Valtersson 
Ewa Svensson 
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2013/12 

§ 45  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 
 

• Lex Sarah gällande postgång till Råd- och stödenheten på Rosengatan. Ärendet är utrett och 
åtgärder vidtagna. 

 
• Nya gruppbostaden på Peder Holmsgatan, inflyttning har skett och en utvärdering ska 

genomföras tillsammans med RonnebyHus. En mera omfattande renovering pågår i på 
Älgbacken 8. Återkoppling i ärendet kommer att ske vid ett senare sammanträde. 

 
• Socialnämnden mål – en rättelse har skett gällande punkten som har lagkrav enligt Malin 

Månssons, S, yrkande. Vidare att tidpunkt för mätning av målen bifogats.  
 

• Rekrytering av ny enhetschef har genomförts, Nina Lundin sjuksköterska har anställts. Hon 
har arbetat som avdelningschef på akutmottagningen i 12 år och har mycket goda ledar- och 
chefsegenskaper. 

 
• Barn- och familjeenheten har en mycket stor arbetsbelastning för tillfället. Förstärkning med 

en 30 % tjänst har genomförts för att underlätta för handläggarna. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/11 

§ 46  Delegationsbeslut. 
 
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 
 
Redovisning av beslut enligt LSS och SoL för februari. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/10 

§ 47  Skrivelser/delgivning mm. 
 
Pärmen skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet. 
 
Protokollsutdrag: 
§ 77/2013 – Delegationsordning för Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet. 
_____________________ 
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§ 48  Kurser & Konferenser. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit en inbjudan till ”En dag om 
samsjuklighet” onsdagen den 8 maj kl 08 30 – 15 00, Ronsalen, Ronneby Brunn. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att låta presidiet samt en från 
oppositionen och en från alliansen delta i utbildningen.  
 
Kerstin Haraldsson, C, föreslår att Birgitta Lagerlund, M. 
 
Ingrid Karlsson, S, föreslår att platsen överlåtes till Omid Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar låta presidiet, Birgitta Lagerlund, M, och Omid Hassib, V, delta i ”En dag 
om samsjuklighet” onsdagen den 8 maj kl 08 30 – 15 00, Ronsalen, Ronneby Brunn. 
_____________________ 
Exp: 
Kristina Valtersson 
Ingrid Karlsson 
Birgitta Larsson 
Birgitta Lagerlund 
Omid Hassib
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§ 49  Övriga frågor. 
      

Ordförande Kristian Valtersson, C, lämnar följande information: 
 
Från föreläsning om att stötta våra barn och unga till tobaksfrihet/ med Maria Nilsson och som 
jobbar med tobaksförebyggande frågor vid universitetet i Umeå. 
 
Från föreläsning om SMS, internet och mobbing med Andréas Glingfors, närpolis i Karlkrona. 
Minnesanteckningar får båda föreläsningarna är utskickade med kallelsen. 
  
Från Barnkonventionen med diskussioner, åsikter och praktiska övningar om att ha barns bästa i 
fokus. 
 
Ronneby kommuns samverkansorgan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa – 
samarbete med skolan om SkolFam. 
 
Från kontaktpolitikerbesök hos Råd- och stöd vuxna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet och bjuda in enhetschef Meriann 
Nilsson till ett sammanträde, ev i april, för att informera om sin verksamhet. 
_____________________ 
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