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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 – 16 15 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare 
Birgitta Larsson (RP) Lena Fällgren (C) tjänstgörande ers.  
Ingrid K Karlsson (S) Monica Jansson (S) tjänstgörande ers. 
Åsa Evaldsson (M) §§ 172 – 176 delvis  § 177 Johannes Chen (KD) tjänstgörande ers. §§ 178 -182 
Birgitta Lagerlund (M) Thomas Svensson (S) tjänstgörande ers. §§ 178 -182 
Tomas Lundberg (M)  
Ylva Särnmark (FP)  
Malin Månsson (S)  
Ewa Svensson (S)  
Omid Hassib (V)  
Anna-Mi Kullman (OPO) §§ 172 – 176 delvis  § 177  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh, Jörgen Nilsson och Eira Bring verksamhetschefer, Jessica Bergkvist 
enhetschef, Lena Landehag socialsekreterare, Emma Jonasson ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2013-12-20 
 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 172 - 182 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-12-17 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-12-20  
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-01-13 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(13) 

 
Socialnämnden 2013-12-17 

Innehållsförteckning 
 

§ 172  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning november månad.   3
Beslut   3
§ 173  Redovisning av delegationsärende.   4
Beslut   4
§ 174  Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.   5
Beslut   5
§ 175  Uppföljning av Intern kontrollplan 2013.   6
Beslut   6
§ 176  Intern kontrollplan 2014.   7
Beslut   7
§ 177  Aktuellt i verksamheten.   8
Beslut   8
§ 178  Delgivningsärende mm.   9
Beslut   9
§ 179  Delegationsbeslut.   10
Beslut   10
§ 180  Kurser & Konferenser.   11
Beslut   11
§ 181  Övriga frågor.   12
Beslut   12
§ 182  Avslutning.   13



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(13) 

 
Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/13 

§ 172  Ekonomisk redovisning /anslagsförbrukning november månad. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-18 Ekonomisk uppföljning 

/anslagsförbrukning november  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott om 3 629 tkr för november månad. 
Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Socialnämnden ett tilläggsanslag om 3 562 tkr. Medlen 
är ej tillförda vilket innebär att nämndens prognos med tilläggsanslaget visar ett underskott om  
67 tkr.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Åsa 
Evaldsson, (M), Birgitta Lagerlund, (M), Ewa Svensson,(S), Tomas Lundberg, (M), Omid Hassib, 
(V), Ylva Särnmark, (FP) samt ersättare Johannes Chen, (KD). 

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

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

§ 173  Redovisning av delegationsärende. 
 
Socialsekreterare Lena Landehag redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamot Birgitta Lagerlund, (M), 
tjänstgörande ersättare Lena Fällgren, (C), samt ersättare Johannes Chen, (KD). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 174  Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-02 Självförvaltning och hyresreduktion - 

Förslag till revidering av riktlinjer.  
   

 
Enhetschef Jessica Bergkvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
AB Ronnebyhus och Hyresgästföreningen har skrivit ett samverkansavtal gällande självförvaltning. 
Avtalet innebär att hyresgästerna får möjlighet att själva förvalta delar i bostadsområdet så som 
trappstädning, sköta miljörum, klippa gräs m.m. Syftet är bland annat att hyresgästerna genom 
självförvaltning själva ska ta ett större ansvar för sin boendemiljö, göra området trivsammare och 
mer attraktivt, lära känna sina grannar och skapa någon form av sammanhållning i området. 
Ersättning sker i form av reducerad hyra med max 300 kr/månad och endast till de hyresgäster som 
åtar sig någon form av uppdrag.  

Förslag till beslut 
att ändra pkt 4.2.1 i riktlinjerna till  
 
”Försörjningsstöd till en skälig hyreskostnad i befintligt boende beviljas. Hyresreducering på grund 
av självförvaltning påverkar inte hyreskostnaden vid utredning av rätt till försörjningsstöd” 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Tomas 
Lundeberg, (M), Malin Månsson, (S), samt ersättare Johannes Chen, (KD).  

Yrkanden 
Malin Månsson, (S), yrkar bifall till förslaget och framför att det bör finnas information på flera 
olika språk. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra en revidering i punkt 4.2.1 i riktlinjerna till ”Försörjningsstöd till 
en skälig hyreskostnad i befintligt boende beviljas. Hyresreducering på grund av självförvaltning 
påverkar inte hyreskostnaden vid utredning av rätt till försörjningsstöd” 
_____________________ 
Exp. 
Jessica Bergkvist 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/116 

§ 175  Uppföljning av Intern kontrollplan 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 Intern kontrollplan 2013.     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning  2013-11-28 SOC § 164/2013 2013-11-26, Uppföljning 
av Inter kontroll 2013. 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-18 Reviderade uppföljningar av intern 
kontrollplan 2013.  

   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med verksamhetscheferna Göran 
Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson.  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade under § 164/2013 att återremittera ärendet till Socialförvaltningen för en 
sammanställning av rapporterna. En sammanställning har genomförts och varje enhet redovisar sin 
uppföljning av intern kontrollplan. 
 
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 Åsa Evaldsson, (M), Malin 
Månsson, (S), Ylva Särnmark, (FP), Ewa Svensson, (S) samt ersättare Johannes Chen, (FP). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2013 och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/156 

§ 176  Intern kontrollplan 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-02 Intern kontrollplan 2014.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med verksamhetscheferna Göran 
Fridh, Eira Bring samt Jörgen Nilsson och lämnar ett förslag, per enhet, på vilka områden som bör 
kontrolleras 2014.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan för 2014 och översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/12 

§ 177  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information:  
 

• En Lex Sarah rapport/utredning avseende ett boende inom Socialförvaltningen. Åtgärder är 
vidtagna och en åtgärdsplan finns. Beslut att ej anmäla till Socialstyrelsen. 

 
• PRIO-satsning, Socialförvaltningen ansökte om 500 tkr i prestationsmedel enligt det 

samverkansavtal som upprättats tillsammans med landstinget och övriga kommuner i 
Blekinge. Socialförvaltningen har beviljats 300 tkr.  

 
• Sydöstran har haft ett reportage om Våld i nära relationer, Barn- och familjenhetens chef 

Nina Ilvell var intervjuad och artikeln var positiv. 
 

• Råd & Stöd familj tillsammans med Barn- och familjeenheten har hos Socialstyrelsen 
ansökt om medel för fortsättning av två forskningsprojekt gällande Våld i nära relationer. 
Projektnamnen är iRisk och Projekt support. En gemensam ansökan görs tillsammans med 
Utbildningsförvaltningen, och Fritid- och kultur förvaltningen gällande utbildningsinsatser 
kring hedersrelaterat våld.  

 
• En skadegörelse/händelse i en gruppbostad. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/10 

§ 178  Delgivningsärende mm. 
 
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 
 
Protokoll: 
Cura Individutveckling direktionen, protokoll 2012-10-23. 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunfullmäktige § 242/2013 – fyllnadsval efter Björn Brink, (SD), ledamot i Ronneby Miljö & 
Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, 
Valberedningen, Valnämnden och Äldrenämnden. 
 
Kommunfullmäktige § 250/2013 - Beslut om budget 2014- 2015, plan 2016-2017 med förslag om 
taxa. 
 
Kommunfullmäktige § 258/2013 – Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013. 
 
Kommunstyrelsen § 288/2013 – Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/11 

§ 179  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 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/40 

§ 180  Kurser & Konferenser. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), redovisar att det inkommit en inbjudan till samråd avseende ny 
avfallsplan och renhållningsordning för Ronneby kommun.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ej närvara vid detta samråd. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181  Övriga frågor. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, (C), tar upp frågan om Kontaktpolitikerbesök. Det har framkommit 
synpunkter om att man vill ha förändring angående kontaktpolitikersystemet. Frågan diskuterade 
och Socialnämnden beslöt att två ordinarie ledamöter ska tillsammans göra kontaktpolitikerbesök 
och ansvara för två verksamhetsområden.  
 
Vidare att hon varit med på Blekingeparaplyets invigning i deras nya lokaler på Soft Center. 
Landshövding Berit Andor Björklund höll invigningstalet. Projektmedel har beviljats från 
Arvsfonden för att under tre år driva ett projekt där personer med psykisk ohälsa ska få hjälp och 
stöd. Under augusti – december har sju coacher utbildats som ska arbeta i projektet.   

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge sekreterare Ann Hermansson i uppdrag att ta fram en ny lista inför 
Kontaktpolitikerbesök 2014 med beaktande av ovanstående synpunkter. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2013-12-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182  Avslutning. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, (C), tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän inom 
Socialnämnden/förvaltningen för ett gott samarbete och önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt år. 
 
Ingrid Karlsson, (S), tackar ordförande Kristina Valtersson för ett gott samarbete och önskar God 
Jul och Ett Gott Nytt År. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich tackar Socialnämndens ledamöter och ersättare för ett gott 
samarbete och önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
_____________________ 
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