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Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare: 
Birgitta Larsson (RP) Fredrik Stark (M) tjänstgörande ers. 
Ingrid K Karlsson (S) Monica Fredriksson (C) tjänstgörande ers. 
Birgitta Lagerlund (M) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers. 
Tomas Lundberg (M) Thomas Svensson (S) tjänstgörande ers. 
Ylva Särnmark (FP)  
Malin Månsson (S)  
Leif Olsson (S)  
Omid Hassib (V)  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh verksamhetschef, Jessica Bergqvist enhetschef, Anna Lindén ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
  
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2013-05-07 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 50 - 69   
 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
 

Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-04-30 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-05-08  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-05-30 
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Beslutsunderlag   6
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/36 

§ 50  Begäran om remissyttrande gällande Internationell strategi för Ronneby 
kommun 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-04 Begäran om remissyttrande gällande 

Internationell strategi för Ronneby 
kommun, Kommunledningsförvaltningen 

   

 
Internationelle samordnaren Johan Sandevärn lämnar information om utsänd remiss gällande 
Internationell strategi för Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 19 juni 2012 beslut om att en Internationell strategi skulle skrivas 
fram för Ronneby kommun. Detta för att skapa en vision, definierad målsättning och engagemang 
kring det internationella arbetet. Strategin skulle också innebära ett ramverk och peka ut tydliga 
prioriteringar för arbetet och definiera de resurser som finns.  
 
Utkastet till Internationell strategi har tagits fram av två arbetsgrupper med en bred representation 
från kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. I arbetet har processtöd och workshops 
arrangerats genom det Europeiska Socialfondsprojektet EU-kompetens Småland Blekinge. 
 
Remissförfarandet pågår till 31 maj där inkomna synpunkter sammanställs inför Kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 10 juni för beslut i Kommunstyrelsen den 13 augusti och i Kommunfullmäktige 
den 29 augusti. 
 
Yttrandet ska innehålla synpunkter på strategin som helhet samt de mål och prioriteringar som 
definierats. 
 
Ordförande Kristina Valtersson,(C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en bra information. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Ylva 
Särnmark, (FP), Tomas Lundberg, (M), samt Birgitta Lagerlund (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 
 
Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att skriva ett yttrande där även 
jämställdhetsprincipen ska ingå. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/13 

§ 51  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Ekonomisk redovisning 

/Anslagsförbrukning mars.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med ekonom Anna Lindén och 
verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning 
Prognosen visar på ett underskott om ca 3 738 tkr. Underskottet beror på högre antal 
institutionsplaceringar av barn och unga än budgeterat. Inom personalig assistans har det avslutats 
ärende som lett till övertalig personal. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Leif Olsson, 
(S), Ylva Särnmark, (FP), Malin Månsson, (S), samt Omid Hassib, (V). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/131 

§ 52  Omdisponering av budget för Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Omdisponering av budget, 

Socialnämnden.  
   

 
Ekonom Anna Lindén föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En omdisponering av medel från Resursfördelning – personal gruppbostäder, omdisponering av 
kapitalkostnader, omdisponering av hyror/städ/moms samt missat po-pålägg redovisas. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad omdisponering i budget för Socialnämnden. 
_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(26) 

 
Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/34 

§ 53  Redovisning av anmälningar/ansökningar januari-mars 2012 och 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Sammanställning av inkomna 

anmälningar/ansökningar januari-mars 
2012 och 2013.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-16 Soc AU § 73/2013 Redovisning av 
anmälningar/ansökningar januari mars 
2012 och 2013. 

   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och enhetschef Nina Ilvell lämnar en redovisning av 
ansökningar/anmälningar från januari till mars för år 2012 och 2013.  Det har skett en ökning från 
77 st 2012 till 161 st 2013.  

Sammanfattning 
Arbetsbelastningen har ökat markant för barn- och familj och öppenvården. En förstärkning 
personalmässigt har skett med 30 % för att klara av alla ärenden. Det har även skett en ändring i 
lagstiftningen, som säger att det inom 14 dagar ska fattas beslut om att inleda utredning eller inte. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att notera informationen till 
dagens protokoll samt att ärendet kommer att följas upp i samband med budgetarbetet.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning av 
ansökningar/anmälningar från januari till mars för år 2012 och 2013.  En förstärkning 
personalmässigt har skett med 50 % i dagsläget för att klara av alla ärenden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Leif Olsson, 
(S), Ylva Särnmark, (FP), Malin Månsson, (S), Tomas Lundberg, (M), Birgitta Lagerlund, (M), 
Birgitta Larsson, (RP), samt tjänstgörande ersättarna Fredrik Stark, (M), Monica Fredriksson, (C), 
och Thomas Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll samt att ärendet kommer att 
följas upp i samband med budgetarbetet.  
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
2013/45 

§ 55  Begäran om yttrande och handlingar. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Yttrande i tillsynsärende.    

2 Handling 2013-03-19 Begäran om yttrande och handlingar, 
Socialstyrelsen. 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över klagomål på 
handläggning av barnärende. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Tomas 
Lundberg, (M), Birgitta Lagerlund, (M), Malin Månsson, (S), Leif Olsson, (S), samt Omid Hassib, 
(V). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogad skrivelse såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Socialstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
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Socialnämnden 2013-03-2 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

§ 56  Redovisning av delegationsärende. 
 
Verksamhetschef Göran Fridh redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Leif 
Olsson, (S), Malin Månsson, (S) Ingrid Karlsson, (S), Tomas Lundberg, (M), samt tjänstgörande 
ersättare Fredriks Stark, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/48 

§ 57  Redovisning ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd under 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-24 Redovisning av ekonomiskt bistånd, 

långvariga socialbidragsärende  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-05 SOC § 38/2013 2013-03-26, Redovisning 
ekonomiskt bistånd /försörjningsstöd 
2012. 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19 Redovisning ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd under 2012.  

   

      

Under § 38/2013 beslutade Socialnämnden att en fördjupad analys av långvariga biståndsärenden, 
100 hushåll, skulle redovisas på sammanträdet i april. 
 
Enhetschef Jessica Bergqvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Hushållen har varit aktuella för försörjningsstöd under 3-22 år, de 10 mest långvariga ärendena har 
varit aktuella under 13 år eller längre.  
 
De 10 mest långvariga ärendena 
Av de 10 mest långvariga ärendena (11 personer som varit aktuella i minst 13 år) så har 4 
sjukersättning på hel- eller halvtid, 1 är sjukskriven, 1 har missbruksproblematik och har sökt 
sjukersättning, 2 är inskrivna i Finsam-projektet ANSATS, 1 är i Jobb- och utvecklingsgarantin och 
2 är arbetssökande på heltid. Personerna är i åldersspannet 33-62 år där 5 personer är mellan 50-59 
år. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamot Tomas Lundberg, (M), samt 
tjänstgörande ersättare Monica Fredriksson, (C). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/59 

§ 58  Förslag till ny styrelse till Stiftelsen Sigrid Wachtmeisters minne. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-08 Förslag till ny styrelse till Stiftelsen Sigrid 

Wachtmeisters minne.  
   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen, sedan en tiondel lagts till kapitalet, skall 
användas för att främja vård och uppfostran av i Listerby kommun hemmahörande behövande barn 
eller lämna understöd till sådana barns undervisning och uppfostran.  

Enligt stiftelsens testamente åligger det Socialnämnden (ursprungligen Listerby barnavårdsnämnd) 
att välja styrelseledamöter och revisorer till stiftelsen för en period om 4 år. Styrelsens ordförande 
utses dock av Länsstyrelsen.  

Socialnämnden utsåg senast styrelse 1995. Dåvarande styrelse upplöstes dock och samtliga 
handlingar lämnades därefter in till Länsstyrelsen, som sedan förvarat handlingarna tills kontakt 
togs med kommunen 2007. Länsstyrelsen utsåg då i samråd med dåvarande kommunjuristen en ny 
styrelse. Styrelsens uppgift var att försöka få till stånd en permutation av stiftelsen så att stiftelsen 
kunde slås samman med Ronneby kommuns skolors samfond III. Bl a p g a att kommun-
juristtjänsten varit vakant har dock detta arbete ännu ej slutförts. 

Eftersom mer än 4 år nu gått behöver en ny styrelse utses till stiftelsen. Länsstyrelsen har förordnat 
kommunens nuvarande kommunjurist, Leona Öberg, som ny ordförande för stiftelsen.  

Socialnämnden föreslås därför besluta att utse nedanstående styrelse till Stiftelsen Sigrid 
Wachtmeisters minne för en period om 4 år: 

Ledamöter 
Peter Nordberg, Kristina Valtersson, Per Elmgren, Bengt Wessman 
 
Suppleanter 
Teo Zickbauer, Sofie Ceder, Roland Edvinsson, Birgitta Ratcovich 
 
Revisorer 
Bo Larsson, Johan Sjögren 
 
Revisorssuppleanter 
Birgit Ryberg, Gunilla Johansson 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse ordförande Kristina Valtersson, (C), Peter Nordberg, Per Elmgren, 
och Bengt Wessman till ledamöter. 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich, Teo Zickbauer, Sofie Ceder och Roland Edvinsson som 
ersättare. 

Bo Larsson och Johan Sjögren som revisorer. 

Birgit Ryberg och Gunilla Johansson som revisorsuppleanter  i styrelsen för Stiftelsen Sigrid 
Wachtmeisters minne för en period om 4 år. 

_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Peter Nordberg  
Per Elmgren 
Bengt Wessman  
Birgitta Ratcovich  
Teo Zickbauer  
Sofie Ceder 
Roland Edvinsson  
Bo Larsson 
Johan Sjögren  
Birgit Ryberg  
Gunilla Johansson  
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/137 

§ 59  Hyresavtal med Sörbycenter AB, förlängning. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-15 Förlängning av hyreskontrakt, 

Sörbycentret.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-12-20 SOC § 193/2012 2012-12-11, Hyresavtal 
Sörbycenter. 

   

3 Handling 2012-12-04 Hyresavtal med Sörbycenter AB till HSL 
personal. 

   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Med anledning av Sörbycentrets konkurs tecknades ett hyresavtal att gälla fr o m 1 januari t o m 30 
juni 2013. Om inte avtalet hävs eller sägs upp löper avtalet vidare efter 30 juni 2013. En 
förlängning tillsvidare efter den 30 juni gäller endast under förutsättning av Kommunfullmäktiges 
godkännande. 
 
På grund av att konkursförvaltaren inte har sålt fastigheten kan avtalet förlängas, med tre månaders 
uppsägning. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka en förlängning av avtalet med tre månaders uppsägning och 
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detsamma. 
 
Att ordföranden i Socialnämnden och Äldrenämnden får i uppdrag att underteckna avtalet. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tillstyrka en förlängning av avtalet med tre månaders uppsägning och 
föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detsamma. 
 
Att ordföranden i Socialnämnden och Äldrenämnden får i uppdrag att underteckna avtalet. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/58 

§ 60  HSO - Ansökan om hyresbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-04-17 Soc AU § 75/2013 2013-04-16, HSO - 

ansökan om hyresbidrag. 
   

2 Handling 2013-04-04 Ansökan om hyresbidrag, HSO.    

Sammanfattning 
HSO Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Ronneby, samt övriga föreningar som 
använder lokalen på Järnvägsgatan 5 i Ronneby ansöker om ett hyresbidrag om 21 tkr för 
innevarande år. 
 
Det lokalbidrag som söks gäller för lokalen på Järnvägsgatan. Denna kan disponeras av alla 
medlemsföreningar i HSO med medlemmar i Ronneby (totalt ca 20 föreningar).  
 
Lokalen används frekvent av de föreningar som har aktiviteter i Ronneby. I princip en gång om 
dagen utnyttjas lokalen för olika sammankomster i de olika föreningarna. Det kan vara studiecirklar 
möten mm, de har även sitt material i lokalen 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja HSO Ronneby ett 
bidrag om 21 tkr för år 2013. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja HSO Ronneby ett hyresbidrag om 21 tkr för år 2013. 
_____________________ 
Exp. 
HSO / Annette Svensson 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/56 

§ 61  BRIS - Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-04-17 Soc AU § 76/2013 2013-04-16, BRIS- 

ansökan om verksamhetsbidrag 
   

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

   

 

Sammanfattning 
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefonen 116 111, på BRIS-
mejlen eller BRIS-chatten. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det 
fortsatta arbetet i stödverksamheten. BRIS verksamhet är ett viktigt komplement till de insatser som 
görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. BRIS är religiöst och politiskt obundet och 
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barnets 
rättigheter.  
 
BRIS är organiserat med ett förbundskansli i Stockholm och fem regionkontor, i Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Stockholm och Umeå. På regionerna bemannar sammanlagt ca 600 så kallade 
”jourare” frivilligt stödverksamheten. Alla jourare får utbildning och handledning av anställd 
personal på regionkontoren. På regionkontoren bedrivs även utåtriktat arbete. 
 
Under 2011 dokumenterade BRIS 25 900 stödjande kontakter i samtliga verksamheter. I samarbete 
med Tema Barn, Linköpings universitet, utvärderades BRIS internetbaserade kontakter 
vetenskapligt för första gången 2011. En viktig vetenskaplig bekräftelse – BRIS gör skillnad! Det 
går i resultatet att se att de barn som kontaktat BRIS mådde bättre direkt efter kontakten och att den 
effekten höll i sig upp till 10 dagar senare; barnen blir hjälpta och effekten håller i sig. Viktigt är att 
barnen upplever att BRIS tar dem på allvar och lyssnar på dem.   
     
Föreningen BRIS region Syd ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2013 om 10 kr/barn från 
Ronneby kommun, vilket innebär 55 300 kr 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen BRIS region 
Syd ett bidrag om 5 000 kr för år 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Leif Olsson, (S), Ingrid Karlsson, 
(S), Ylva Särnmark, (FP), Tomas Lundberg, (M), Birgitta Lagerlund, (M), samt tjänstgörande 
ersättarna Fredriks Stark, (M), och Thomas Svensson, (S). 

Yrkanden 
Birgitta Lagerlund, (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen BRIS region Syd ett bidrag om 5 000 kr för år 2013. 
_____________________ 
Exp. 
Föreningen BRIS region Syd 
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Socialnämnden 2013-04-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/55 

§ 62  SRF - Ansökan om bidrag 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-04-17 Soc AU § 77/2013 2013-04-16, SRF- 

ansökan om bidrag. 
   

2 Handling 2013-03-28 SRF - Ansökan om verksamhetsbidrag, 
SRF Ronneby. 

   

3 Handling 2013-03-28 SRF - Ansökan om bidrag för 
hyreskostnad, SRF Ronneby. 

   

 

Sammanfattning 
Synskadades lokalförening i Ronneby SRF, ansöker om hyresbidrag om 20 tkr och ett 
verksamhetsbidrag om 15 tkr. 
 
Hyresbidraget är för del av lokalhyra avseende anpassad och tillgänglig kanslilokal. Den totala 
hyreskostnaden för lokalen på Kungsgatan 44 beräknas till ca 43 tkr/år inklusive elförbrukning. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott översänder ärendet till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Leif Olsson, (S), Ingrid Karlsson, 
(S), Birgitta Lagerlund, (M), samt tjänstgörande ersättarna Fredriks Stark, (M), oh Thomas 
Svensson, (S). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningen SRF ett hyresbidrag om 20 tkr samt ett 
verksamhetsbidrag om 15 tkr. 
_____________________ 
Exp. 
SRF 
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2013/44 

§ 63  Adoptionscentrum Sydöst Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-04-18 Soc AU § 79/2013 2013-04-16, 

Adoptionscentrum Sydöst, ansökan om 
bidrag. 

   

2 Handling 2013-03-11 Ansökan om verksamhetsbidrag 
Adoptionscentrum Sydöst 2013. 

   

Sammanfattning 
Adoptionscentrum (AC) Sydöst har drygt 500 medlemmar och de är en lokalavdelning inom 
förbundet Adoptionscentrum. Deras uppgift är att bidra till att de barn som adopteras får bästa 
möjliga förutsättningar genom att: 

• Skapa sociala nätverk och genom aktiviteter skapa mötesplatser där man möter andra med 
liknande erfarenheter. De bedriver sedan våren 2007 öppen förskola i Blekinge där familjer 
från hela södra upptagningsområdet träffas varje vecka i Ronneby. 

• Erbjuda utbildning kring vad föräldraskap genom adoption innebär för blivande 
adoptivföräldrar och andra anhöriga. Ordna träffar på temat ”I väntans tider”. 

• Utbildning kring adoptivbarns utveckling och frågeställning i samband med skolstart, 
tonårstid och att få syskon. 

• Tillhandahålla information till andra med intresse av att veta mer om adoption, tex 
förskolor, skolor, sjukvård. 

• Bygga närverk för kontakter med tex BVC och BUP. 
 
Allt arbete i föreningen bedrivs ideellt, verksamheten finansieras genom bidrag från 
Adoptionscentrum, kommuner, landsting och övriga sponsorer. 
 
Från Ronneby kommun ansöker föreningen om ett bidrag om 4 700 kr. Det ansökta beloppet är 
beräknat på 100 kr per medlem (bosatt i kommunen) med tillägg av 500 kr avsett för utåtriktad 
informationsverksamhet om adoptionsfrågor. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår att Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om 
verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2013. 

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

Yrkanden 
Birgitta Lagerlund, (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag om avslag på ansökan. 
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Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 
2013. 
_____________________ 
Exp. 
Adoptionscentrum Sydöst 
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2013/54 

§ 64  Brottsofferjouren - Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-04-17 Soc AU § 78/2013 2013-04-16, BOJ- 

Ansökan om bidrag. 
   

2 Handling 2013-03-28 Brottsofferjouren - Ansökan om 
verksamhetsbidrag., Brottsofferjouren. 

   

Sammanfattning 
Brottsofferjouren ansöker om ett verksamhetsbidrag på lägst 6 kr per kommuninnevånare enligt 
rekommendation från Brottsofferjourernas Riksförbund, för att genomföra föreningens verksamhet 
enligt fastställd verksamhetsplan och budget. Som underlag för ansökan vill styrelsen för 
Brottsofferjouren lämna följande redogörelse jämte bilagor om verksamheten under 2011 och 
framtida planer. 
 
Brottsofferjouren (BOJ) är en förening som har till uppgift att lämna information, stöd och hjälp till 
brottsoffer och vittnen. Denna uppgift utförs av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd. 
Deras arbete grundar sig på föreningens stadgar och policyprogram. Föreningens mål är att erbjuda 
ett likvärdigt brottsoffer- och vittnesstöd utifrån vars och ens behov, oavsett ålder, kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Det 
medmänskliga stödet är centralt i BOJ:s verksamhet. 
 
Inriktningen för år 2013 är att BOJ ska utveckla den utåtriktade verksamheten för att öka antalet 
medlemmar och stödpersoner samt att fortsätta med kompetenshöjande insatser för dessa. Styrelsen 
ska även stärka jouren internt genom förbättrad medlemsvård. Föreningen prioriterar också det 
fortsatta deltagandet i kommunernas brottsförebyggande råd och samarbete med polis, domstol, 
socialtjänst samt andra organisationer. Planeringen för att etablera jourverksamhet i Olofström 
fortsätter. Allt i strävan för att kunna erbjuda förbättrade stödinsatser för brottsdrabbade. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer styrelsen för Brottsofferjouren i Blekinge kommuner 
om ett verksamhetsbidrag på lägst 6 kr per kommuninvånare för innevarande år. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren ett 
verksamhetsbidrag om 25 tkr för år 2013. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren ett verksamhetsbidrag om 25 tkr för år 2013. 
_____________________ 
Exp. Brottsofferjouren 
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2013/12 

§ 65  Aktuellt i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-18 Lex Sarah.    

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 
  

• En utredning av inkommen Lex Sarah anmälan redovisas. Ärendet berör både 
Äldrenämnden och Socialnämnden. En utredning har genomfört av verksamhetscheferna 
från respektive förvaltning och förvaltningschef Birgitta Ratcovich har på delegation 
beslutat att ärendet ska anmälas till Socialstyrelsen. 

 
• JO Riksdagens ombudsmän – Beslut gällande anmälan mot Socialnämnden i Ronneby 

angående underlåtenhet att svara på frågor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Leif Olsson, (S), Birgitta 
Lagerlund, (M), Malin Månsson, (S) Ingrid Karlsson, (S), samt tjänstgörande ersättare Fredrik 
Stark, (M). 

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

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

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

§ 67  Delgivningsärende mm. 
      

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet. 
 
Socialstyrelsen - Beslut över Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vists i 
familjehem eller annan enskilt hem. Ärendet är avslutat. 
 
Cura Individutveckling Direktionen – Protokoll 2013-02-27. 
 
Socialstyrelsen – Prestationskrav vid fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla 
arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn, som bevittnat våld och våldsutövare. 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige § 78/2013 – Besvarande av motion från KF-ledamot Monika Lindqvist, S, 
angående Handlingsplan för att stoppa hedersrelaterat våld. 
 
Kommunfullmäktige § 86/2013 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 
 
Kommunfullmäktige § 87/2013 – Beslut om Socialnämndens begäran om tilläggsäskande. 
 
Kommunfullmäktige § 91/2013 – Årsredovisning 2012 för Ronneby kommun samt fråga om 
ansvarsfrihet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till protokollet.  
_____________________ 
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2013/40 

§ 68  Kurser & Konferenser 2013. 
      

Ordförande Kristna Valtersson, (C) redovisar att det till Socialnämnden kommit en inbjudan till 
”Mod att utmana” Socialchefsdagarna 2013 den 25 – 27 september i Malmö.   

Yrkanden 
Birgitta Lagerlund, (M), yrkar att ordförande Kristina Valtersson, (C), och 2:e vice ordförande 
Ingrid Karlsson (S) anmäls till Socialchefsdagarna 2013. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta ordförande Kristina Valtersson, (C) och  2:e vice ordförande Ingrid 
Karlsson (S) delta på Socialchefsdagarna den 25 – 27 september 2013. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Ingrid Karlsson 
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§ 69  Övriga frågor. 
      

1:e vice ordförande Birgitta Larsson, (RP) redovisar att hon ska vara tjänstledig från nämndsarbetet  
fr o m 2013-05-01 – 2013-07-31. Det kommer inom Ronnebypartiet att utses en ledamot under 
denna period.  
 
Tomas Lundberg, (M) ställer en fråga gällande redovisningen från Arbetsutskottets möte angående 
underrättelser och beslut i besvärsärende, vilken policy man har när det gäller beslutsgången.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att enhetschef Jessica Bergqvist får återkomma till 
nämnden med svar och en redovisning av Riktlinjer för bidragsregler gällande studier, till 
sammanträdet i maj. 
 
Birgitta Lagerlund, (M) ställer frågan om Socialförvaltningen har extra personalresurser ute denna 
kväll, Valborgsmässoafton? 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att fältarbetarna tillsammans med ungdomsledare, 
kyrkan och övriga vuxna är ute dessa kvällar.  
 
En fråga väcks angående bidrag/ansökningar till Socialnämnden och till övriga nämnder. Det bästa 
vore om en nämnd har hand om alla bidrag. 
 
Leif Olsson, (S) tar upp ärendet, boendeplaneringsenkäten som redovisades på förra sammanträdet. 
Den är inte komplett och borde göras om, för att få med var brukarna vill bo geografiskt vilket är ett 
viktigt önskemål.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att då måste hela enkäten göras om och i dagsläget är 
detta inte aktuellt. En redovisning kommer att ske på sammanträdet i maj gällande framtida 
boendeplanering. Detta kommer att tas med vid budgetplaneringen 2014-2015. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Malin 
Månsson, (S), Ylva Särnmark, (FP), Tomas Lundberg, (M), Leif Olsson, (S), Birgitta Lagerlund, 
(M) samt tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M).  

Yrkanden 
Malin Månsson, (S) yrkar att en policy/riktlinjer, för sista datum för mottagande av bidrags-
ansökningar och vilken månad som Socialnämnden ska besluta om bidrag ska tas fram. Information 
ska sändas ut till förningarna som beviljats bidrag de sista tre åren och även läggas ut på 
kommunens hemsidan. 
 
Malin Månsson, (S) yrkar vidare att ett möte ska hållas med Migrationsverket, hyresvärden och 
Socialnämnden så att nämnden får information mm gällande boendet på Folkparksvägen.  
 
Ylva Särnmark, (FP) yrkar på ett tillägg, att det även i policyn ska framgå vilka riktlinjer för 
beviljande av bidrag som ska gälla. 
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Leif Olsson, (S) yrkar att boendeplaneringsenkäten ska göras om för att få reda på brukarnas 
önskemål om var de vill bo. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Malin Månssons, (S) yrkande och Ylva 
Särnmarks, (FP) tilläggsyrkande gällande policy och riktlinjer mm gällande bidrag och finner att 
Socialnämnden bifaller desamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Malin Månssons, (S) yrkande om att ett 
möte ska hållas angående Folkparksvägen och finner att Socialnämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 3 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), ställer proposition på Leif Olssons, (S) yrkande om 
boendeplaneringsenkäten och finner att Socialnämnden avslår detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
Ja-röst för bifall av Leif Olssons, (S) yrkande om boendeplaneringsenkäten. 
Nej-röst för avslag av yrkandet. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster, Socialnämnden avslår 
Leif Olssons, (S) yrkande om att boendeplaneringsenkäten ska göras om. Hur ledamöterna röstat 
framgår enligt nedan.    
 
Beslutande: Ja Nej Avstår 
Kristina Valtersson (C)  X  
Birgitta Larsson, (RP)  X  
Ingrid Karlsson (S) X   
Birgitta Lagerlund (M)  X  
Tomas Lundberg (M)  X  
Ylva Särnmark (FP)  X  
Malin Månsson (S) X   
Leif Olsson (S) X   
Omid Hassib (V) X   
Fredrik Stark (M) tj ers.  X  
Monica Fredriksson (C) tj ers.  X  
Ulla Bergström (RP) tj ers.  X  
Thomas Svensson, (S) tj ers. X   
 5 8  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att en policy/riktlinjer ska arbetas fram där sista datum för mottagande av 
ansökningar, vilken månad som Socialnämnden ska besluta om bidrag, samt vilka riktlinjer som ska 
gälla. Information ska sändas ut till föreningarna som fått bidrag de sista tre åren och även läggas ut 
på kommunens hemsida. 
 
Att ett möte ska hållas med Migrationsverket, hyresvärden och Socialnämnden så att nämnden får 
information mm gällande boendet på Folkparksvägen.  
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Att avslå Leif Olssons, (S) yrkande om att boendeplaneringsenkäten ska göras om. 
_____________________ 
Exp. Birgitta Ratcovich 
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