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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 – 16 30 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare: 
Birgitta Larsson (RP) Fredrik Stark (M) tjänstgörande ers. 
Ingrid K Karlsson (S) Lena Fällgren (C) tjänstgörande ers. 
Birgitta Lagerlund (M) Monica Jansson (S) tjänstgörande ers. 
Tomas Lundberg (M) Johannes Chen (KD) tjänstgörande ers. § 159 
Ylva Särnmark (FP) Ulla Bergström (RP)  
Malin Månsson (S)  
Ewa Svensson (S)  
Omid Hassib (V) §§ 156-158, 160- 169  
Anna-Mi Kullman (OPO)  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh verksamhetschef, Nina Ilvell enhetschef, Veronika Jönsson enhetschef, 
Jessica Bergkvist enhetschef Annika Ohlin socialsekreterare, Helen Åman, socialsekreterare, Mona-Lisa 
Appelqvist socialsekreterare, Emma Jonasson ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2013-12-03 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 156 - 169   
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-11-26 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-12-04  
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-12-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Innehållsförteckning 
 

§ 156  Information om iRiSk och projekt Support.   3
Beslut   3
§ 157  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning oktober månad.   4
Beslut   
§ 158 – 159 Sekretss.   Fel! Bokmärket är inte definierat.
Beslut   Fel! Bokmärket är inte definierat.
§ 160  Redovisning av delegationsärende.   5
Beslut   5
§ 161  Redovisning av fyra ärenden som rör studier/socialbidrag inom Försörjningsstöd.   6
Beslut   6
§ 162  Sociala samfonden – förslag till utdelning av fondmedel.   7
Beslut   7
§ 163  Begäran om remissyttrande – Förslag till bidragsbestämmelser för Fritid- och 
kulturnämnden.   8
Beslut   9
§ 164  Uppföljning av Internkontroll plan 2013.   10
Beslut   10
§ 165  Loggningsrutiner för Procapita.   11
Beslut   12
§ 166  Aktuellt i verksamheten.   13
Beslut   14
§ 167  Delegationsbeslut.   15
Beslut   15
§ 168  Skrivelser /delgivning mm.   16
Beslut   16
§ 169  Övriga frågor.   17
Beslut   17
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/34 

§ 156  Information om iRiSk och projekt Support. 
      

Enhetschef Nina Ilvell informerar om projekt iRiSk – Insatser - Risk och skyddsbedömning för 
våldsutsatta barn. Det är ett samarbete mellan Göteborg, Karlstad och Örebro universitet och 
Mälardalens högskola. Projektledare är Anders Broberg. Han framhåller Ronneby kommun för ett 
mycket bra arbete. Ronneby ska vara med och utbilda socialsekreterare, tillsammans med Anders 
Broberg, i Malmö.  
 
Projektet innehåller tre delar 
I. Utveckling av bedömningsinstrument för kartläggning av våldsutsatthet och psykisk ohälsa, samt 
utveckling av metoder för risk-/skyddsbedömningar avseende barn som bevittnat våld mellan 
närstående eller utsatts för våld av närstående och deras våldsutsatta förälder. 
 
II. Utveckling och utprövning av en modell för insatstrappa dvs. hur barn som bevittnat våld mellan 
närstående eller utsatts för våld av närstående ska få en insats som svarar mot barnets behov. 
 
III. Införande och preliminär utprövning av genomförbarhet avseende stödinsatser för barn som 
bevittnat våld mellan närstående eller utsatts för våld av närstående som i internationella studier 
visat sig ha god effekt. 
 
Enhetschef Veronika Jönsson och socialsekreterare Annika Ohlin informerar om Projekt Support. 
Det är ett samarbete mellan Trollhättan, Örebro, Kvinnohuset i Stockholm och Ronneby. Projektet 
är indelat i fyra verksamheter med handledning från USA 1 ggr/vecka. Barn ska skyddas från våld. 
Barn mellan 3-12 år ska få en stund med full uppmärksamhet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Tomas 
Lundberg, (M), Malin Månsson, (S), Birgitta Larsson, (RP), Ylva Särnmark, (FP), Birgitta 
Lagerlund, (M), samt Omid Hassib, (V). 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för en mycket 
intressant information. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-03-2 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2013/13 

§ 157  Ekonomisk redovisning/anslagsförbrukning oktober månad. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-20 Ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning 

oktober månad.  
   

      

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med verksamhetschef Göran 
Fridh och ekonom Emma Jonasson. 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott om ca 5 000 tkr. Resultatet har försämrats 
med ca 1 000 tkr sedan september månads uppföljning och är nu på samma nivå som vid Tertial II. 
Försämringen beror i huvudsak på ökade kostnader för placerade barn och vuxna missbrukare. 
 
Det finns en viss osäkerhet när det gäller beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg och 
Förvaltningsrätten. I två ärenden har Förvaltningsdomstolen meddelat vitesföreläggande, för ej 
verkställda beslut. Osäkerhet råder om ett av besluten kommer att överklagas innan domen vinner 
laga kraft. Socialförvaltningen har ansökt om prestationsmedel. Avgörande för utdelning är hur 
övriga kommuner och landsting klarar av prestationsmålen. Detta ger en viss osäkerhet i prognosen.   

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska redovisningen/ 
anslagsförbrukningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-03-2 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
§ 160  Redovisning av delegationsärende. 
 
LSS-handläggare Karina Larsson redogör för fem delegationsbeslut. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/22 

§ 161  Redovisning av fyra ärenden som rör studier/socialbidrag inom 
Försörjningsstöd. 
      

Enhetschef Jessica Bergkvist fick, under SN § 147/2013, i uppdrag att redovisa fyra ärenden som 
rör studier/socialbidrag.  
 
Fyra ärenden redovisas och de har varit utskickade till ledamöterna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Larsson, (RP), Tomas 
Lundberg, (M), Ewa Svensson, (S), Malin Månsson, (S), tjänstgörande ersättare Fredrik Stark, (M), 
och ersättare Johannes Chen, (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ge enhetschef Jessica 
Bergkvist i uppdrag att se över ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” och presentera ett reviderat 
förslag på Socialnämnden i mars 2014. 
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergkvist 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/123 

§ 162  Sociala samfonden – förslag till utdelning av fondmedel. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-18 Förslag till fördelning av medel från 

Sociala samfonden 2013.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-11-07 SOC § 148/2013 2013-10-29, Sociala 
samfonden. 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-27 Sociala samfonden.     

Sammanfattning 
Socialsekreterarna Helen Åman och Mona-Lisa Appelqvist redovisar årets utdelning av fondmedel 
ur Ronneby kommuns Sociala samfond 2013. Socialnämnden har under § 148/2013 beslutat att 
utdelning av fondmedel ska gå till barnfamiljer, sjukpensionärer, pensionärer och ungdomar m fl. 

Sammanfattning 
Totalt har 40 ansökningar inkommit och av dessa har 16 fördelats fondmedel om sammanlagt  
21 280 kr, av de 21 536 kr som fanns att fördela, enligt utsänt delegationsbeslut. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslutet och notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 

 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(17) 

 
Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/111 

§ 163  Begäran om remissyttrande – Förslag till bidragsbestämmelser för Fritid- och 
kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 
1 Remiss ink. 2013-11-20 Begäran om remissyttrande - Förslag till 

bidragsbestämmelser för Fritid- och 
kulturnämnden, KS/AU. 

   

2. Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Förslag till remissyttrande.   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt begäran om remissyttrande 
över förslag till bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturförvaltningen. 
 
Inom Socialnämndens ansvarsområde finns budgeterat föreningsbidrag till föreningar som 
bedriver social verksamhet samt till föreningar med inriktning funktionshinder. 
Socialnämnden har 249 tkr att fördela årligen. Socialnämnden har efterfrågat riktlinjer 
samt ett samlat grepp i kommunen kring bidragsfördelning. 
 
Fritids- och kulturnämnden har omarbetat sina riktlinjer med förslag att de skall antas av 
Kommunfullmäktige fr o m 2014-01-01. I förslaget till nya bidragsbestämmelser innefattas 
även de föreningar som nu ligger under Socialnämnden. 

  Yttrande 
Socialnämnden ställer sig positiv till att föreningsbidrag ligger samlat under Fritids- och 
kulturnämnden.  
 
I förslag till ”Bidragsbestämmelser…” punkt 6 finns en särskild skrivning gällande de 
föreningar som bedriver särskild social verksamhet. Punkt 6 täcker i sin helhet in de delar 
som är av särskilt intresse för Socialnämndens ansvars- och intresseområde.  
Den framtida planerade hanteringen av bidragsfördelning kommer innebära en 
förutsättning att fördelning av bidrag i förhållande till den verksamhet föreningarna 
bedriver samt i förhållande till föreningens egna ekonomiska förutsättningar kommer att 
hanteras med högre kvalitet.  
 
Socialnämnden har efterfrågat en gemensam hantering under en och samma nämnd vilket 
kommer att uppnås genom föreslagna riktlinjer.   

  Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta ovanstående yttrande samt att överlämna detsamma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Malin Månsson, (S), Birgitta 
Lagerlund, (M), Ylva Särnmark, (FP), Anna-Mi Kullman, (OPL), samt tjänstgörande ersättare 
Fredrik Stark, (M). 
 
Anna-Mi Kullman, (OPL) påpekar att det i datalagen står att man får spara personuppgifter i 1 år 
och om en medlem vill bli borttagen från medlemsregistret ska detta ske med omedelbar verkan, så 
också om en medlem slutar. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översända 
detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 
 
Att det i dokumentet är viktigt att följa datalagen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/116 

§ 164  Uppföljning av Internkontroll plan 2013. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Intern kontroll är till för att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande 
intern kontroll, innebärande att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås. 
1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer mm. 
 
Nämnden ska årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen. Väsentliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
Kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden har valt ut kontrollmoment och redovisning sker av de avvikelser som funnits och 
hur dessa är åtgärdade.  
  
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Birgitta Lagerlund, (M), Anna-
Mi Kullman, (OPL), samt tjänstgörande ersättare Fredriks Stark, (M). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Socialförvaltningen för en sammanställning av 
rapporterna. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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Socialnämnden 2013-11-26 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

2013/142 

§ 165  Loggningsrutiner för Procapita. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-04 Loggningsrutiner för Procapita.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Användarens behörigheter till Socialförvaltningens dataregister/verksamhetssystem får inte 
förväxlas med vilka befogenheter användaren har. Behörigheten innebär åtkomst till 
socialförvaltningens register. Den säger emellertid inte något om användarens befogenhet att 
ta del av ett visst ärende. Detta innebär att de enskilda användarna i regel får en behörighet 
som går utöver de befogenheter som följer i handläggning av egna klienter. 

 
Det är viktigt att alla användare och blivande användare tar del av gällande 
sekretesslagstiftning och att de informeras om hur behörigheten får användas. Detta 
informationsansvar ligger på användarens närmaste chef. Loggningskontrollen är en 
förebyggande åtgärd. 
 
1.1 Socialstyrelsens föreskrifter  
Enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS  2008:14 (Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården) ska verksamheter som behandlar 
vårdtagares personuppgifter i ett helt eller delvis automatiserat informationssystem ha en 
dokumenterad informationsäkerhetspolicy för kvalitet och patientsäkerhet. Det grundläggande 
syftet med en säkrare informationshantering och journalföring är att tillgodose vårdtagarens intresse 
av en god och säker vård samt rätt till integritet. Vårdgivaren, i detta fall Ronneby kommun, ska 
därför ansvara för att det finns rutiner kopplade till informationssystemet (Procapita) som 
säkerställer: 
 

• Att det i loggarna framgår vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifterna 
• Att det i loggarna framgår vid vilken enhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna har vidtagits 
• Att användarens och patientens identitet framgår av loggen 
• Att genomförda loggar dokumenteras 
• Att loggarna sparas minst 10 år. 

 
Enligt ovan nämnda SOSFS:14 (M) ska dessa föreskrifter tillämpas vid vårdgivares behandling av 
personuppgifter i verksamhet som omfattas av: 
 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 
• Tandvårdslagen (1985:125) 
• Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1129) 
• Lagen om rättpsykiatrisk vård (1991:1129) 
• Smittskyddslagen (2004:168) 
• Lagen om fastställande av könstillhörighet (1972:119) 
• Lagen om genetisk integritet (2006:351) 
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Socialnämnden 2013-11-26  

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Även om inte alla lagrum som förekommer inom socialförvaltningens verksamhet är nämnda i 
listan ovan ska loggningen ändå omfatta samtliga lagrum inom socialförvaltningens verksamhet för 
att säkerställa en heltäckande informationssäkerhet för den enskilde.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Loggningsrutiner för Procapita, gällande Socialförvaltningen. 
_____________________ 
Exp. 
Socialförvaltningen 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/12 

§ 166  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 
 

• IVO- Inspektionen för vård och omsorg, beslut gällande umgängesfrågor angående barn 
inom barn- och familjeenheten. Ärendet avslutas. 

 

• IVO – Inspektionen för vård och omsorg, beslut gällande särskild avgift enligt 28 a § lagen 
(1993:378) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ärendet avslutas. 

 

• Förvaltningsrätten i Växjö dom gällande särskild avgift enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningsrätten bifaller IVO:s ansökan och ålägger 
Ronneby kommun att betala en särskild avgift om 300 tkr.  

 

• Ett reportage från Kalla Fakta angående LSS. Två företag, Plusfamiljen och Assistans 
juristerna har ställts frågor som Socialförvaltningen svarat på. Det kommer även att sändas 
fakturor till frågeställarna som visar var förvaltningen har haft utbildning/föreläsning. 
 
Socialförvaltningen har använt Kommunlex, Jonas Reinholdsson, vid några 
utbildningstillfällen, dock ej som juridisk sakkunnig. Socialnämnden och Äldrenämnden har 
haft utbildning i samband med mandatperiodens början i SoL, LSS, HSL, Sekretess och 
förvaltningslagen. 
 
Vid ovan nämnda tillfälle upplevde Socialnämnden intressanta och givande 
utbildningsdagar. 

 

• Vidare redovisas en skrivelse från SRF, Synskadades riksförbund Blekinge gällande 
”Protest mot hanteringen av våra rättigheter”. 

 
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar information om FINSAM.  
 

• Socialnämnden har till Finsam översänt en ansökan om projektmedel för ”Ansats”. 
Socialförvaltningen har anställt en ersättare för Peter Börjesson och har intentionen att 
fortsätta med projektet. I dagsläget finns det mindre medel att fördela från Finsam. 
Socialförvaltningen förutsätter att projektet fortsätter trots att ca 175 tkr är ofinansierade för 
nästa år och att förvaltningen därför ansöker om medel för en förstudie om yngre outbildade. 

 
Anna-Mi Kullman, (OPL) tar upp en fråga om Slättagårdsskolan, där det är problem med några 
elever/barn. Anmälning har skett till Skolinspektionen och polisen har haft riktade insatser vid 
skolan och närområdet. 
 
Förvaltningschef Brigitta Ratcovich redovisar att Socialförvaltningen fått in anmälningar gällande 
problemen. Kommunalrådet Roger Fredriksson, (M), har kallat till ett möte för planering och dialog 
för att komma till rätt med problemen. 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Ordförande Kristina Valtersson, (C), informerar att problemen i Kallinge har diskuterats i SSO, 
Samverkansorganet för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är mycket angeläget att 
komma tillrätta med problematiken.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Malin 
Månsson, (S), Tomas Lundberg, (M), Anna-Mi Kullman, (OPL), tjänstgörande ersättarna Fredrik 
Stark, (M), och Lena Fällgren, (C), samt ersättare Johannes Chen, (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att godkänna att Finsam 
projektet hanteras enligt ovanstående förslag.   
 
Socialnämnden vill å det bestämdaste ta avstånd från den form av föreläsning som framfördes i 
Kalla Fakta. 
_____________________ 

    Exp. 
    SRF Blekinge
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/11 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 168  Skrivelser /delgivning mm. 
      

Pärmen skrivelser/delgivning cirkulerade under mötet.  
 
Cura individutveckling – avgifter 2014. 
 
Länsstyrelsen Blekinge Län- Förfrågan om tillfällig utökning av mottagande och bosättning av 
vissa nyanlända invandrare. 
 
JO Riksdagens ombudsmän – Anmälan mot Socialnämnden i Vansbro kommun: fråga bla om 
skyldighet att dokumentera uppgift om vem som hade gjort anmälan till en ledamot i 
Socialnämnden om oro för barn. 
 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 13:47 – Timbelopp för personlig assistans enligt SFB 
år 2014. 
 
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 13:48 Budgetpropositionen för år 2014. 
 

KF 204/2013, Samverkansavtal mellan länets kommuner och landsting. 
Protokollutdrag: 

 
KF § 220/2013, Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2. 
 
KS § 288/2013, Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete. 
  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-11-26 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169  Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), hänvisar till utskickade minnesanteckningar från kurser, 
konferenser, Ungdomsstyrelsen m fl Unga, maskulinitet och våld, Överenskommelse inom 
integrationsområdet, från Finsam projektet Ansats, samt artikel i Aftonbladet ”Vi måste prata om de 
våldsamma pojkarna” Nanne Grönvall: Normen att tiga om känslor och att inte söka hjälp är 
förödande. 
 
Malin Månsson, (S), informerar från Kultur & Hälsa, Blekingeparaplyet på Kreativum i Karlshamn. 
Bildspel kommer att skickas ut till ledamöterna. 
 
Johannes Chen, (KD), informerar att man kan söka projektmedel från Region Blekinge. 
 
Ingrid Karlsson, (S), informerar om konferens om Föräldrastöd, återkommer med ytterligare 
redovisning. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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