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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-11-27 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00 – 17 30 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (c) Ersättare: 
Birgitta Larsson (rp) Lena Fällgren (c) tjänstgörande ers. 
Ingrid K Karlsson (s) Monica Fredriksson (c) 
Åsa Evaldsson (m) Johannes Chen (kd) 
Birgitta Lagerlund (m) Thomas Svensson (s) §§ 178-186 
Tomas Lundberg (m)  
Ylva Särnmark (fp)  
Malin Månsson (s)  
Leif Olsson (s)  
Ewa Svensson (s)  
Omid Hassib (v)  
Anna-Mi Kullman (sd) §§ 178-187  

 

 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh verksamhetschef, Jörgen Nilsson verksamhetschef, Jessica Bergqvist 
enhetschef, Veronika Jönsson enhetschef, Helen Åman socialsekreterare, Wanja Karlsson socialsekreterare, 
Anna Lindén ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2012-12-04 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 178 - 192   
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 
 
Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-11-27 
 
Datum för anslags uppsättande:  2012-12-05  
 
Datum för anslags nedtagande:  2012-12-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Innehållsförteckning 
 

§ 178  Ekonomisk månadsredovisning/Anslagsförbrukning oktober månad 2012.   3
Beslut   3
§ 179  Redovisning av delegationsärenden.   4
Beslut   4
§ 180  Sociala samfonden - Förslag till utdelning av medel 2012.   5
Beslut   5
§ 181  Samverkansorgan mellan skola och socialtjänst ang elevers skolk (Kalmarmodellen).   6
Beslut   6
§ 182  Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel för uppbyggnad av samordnad 
beroendeenhet i Blekinge.   7
Beslut   8
§ 183  Redovisning hur förvaltningen ska bli bättre på att planera, följa upp och verkställa beslut 
gällande SoL och LSS.   9
Beslut   10
§ 184  Uppföljning av Internkontrollplan för Socialförvaltningen 2012.   11
Beslut   11
§ 185  Aktuellt i verksamheten/information.   12
Beslut   12
§ 186  Kartläggning kommunens framtida utvecklingsområden och nuvarande internationella 
aktiviteter.  13
Beslut   14
§ 187  AA-gruppen - Ansökan om reducerad hyra för år 2013.   15
Beslut   15
§ 188  Ronneby Kvinnojour- Ansökan om bidrag för år 2013.   16
Beslut   16
§ 189  Delegationsbeslut.   17
Beslut   17
§ 190  Skrivelser/delgivning mm.   18
Beslut   18
§ 191  Kurser & Konferenser.   19
Beslut   19
§ 192  Övriga frågor.   20
Beslut   20
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/20 

§ 178  Ekonomisk månadsredovisning/Anslagsförbrukning oktober månad 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-21 Ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning 

oktober 2012.  
   

      

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

Sammanfattning 
Socialförvaltningens prognostiserade överskott är ca 6,5 mkr. Flertalet verksamheter visar ett 
prognostiserat överskott. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna och notera den ekonomiska uppföljningsrapporten till 
protokollet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179  Redovisning av delegationsärenden. 
      

Socialsekreterare Wanja Karlsson redogör för fem delegationsbeslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Birgitta 
Lagerlund, M, Omid Hassib, V, Birgitta Larsson, RP, Ylva Särnmark, FP, Anna-Mi Kullman, SD, 
Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, Ewa Svensson, S, samt Tomas Lundberg, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärenden är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/125 

§ 180  Sociala samfonden - Förslag till utdelning av medel 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 SOC § 165/2012 2012-10-30, Sociala 

samfonden. 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-23 Sociala samfonden - Förslag till utdelning 
av medel 2012.  

   

      

Enhetschef Jessica Bergqvist redovisar tillsammans med socialsekreterare Helen Åman utdelning av 
fondmedel ur Ronneby kommuns Sociala samfond 2012. Socialnämnden har under § 165/2012 
beslutat att utdelning av fondmedel ska gå till barnfamiljer, sjukpensionärer, pensionärer och 
ungdomar m fl. 

Sammanfattning 
Totalt har 18 ansökningar inkommit och av dessa har 14 fördelats fondmedel om sammanlagt  
21 000 kr, av de 21 397 kr som fanns att fördela, enligt utsänt delegationsbeslut. 

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

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

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(20) 

 
Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/81 

§ 181  Samverkansorgan mellan skola och socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen). 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-28 SOC § 107/2012 2012-06-26, 

Samverkansorgan mellan skola och 
socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen). 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-26 Kalmarmodellen.    

3 Beslut allmänt ärende 2012-06-13 Soc AU § 100/2012 2012-06-12, 
Samverkansorgan mellan skola och 
socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen). 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-05 Samverkansorgan mellan skola och 
socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen).  

   

 
Enhetschef Veronika Jönsson informerar och visar en Power point presentation om ”Förebyggande 
teamet”. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Malin Månsson, S, Tomas 
Lundberg, M, Ylva Särnmark, FP, Leif Olsson, S, Birgitta Lagerlund, M, Omid Hassib, V, Åsa 
Evaldsson, M, samt ersättare Thomas Svenson, S.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att en uppföljning i ärendet 
ska ske på nämndens sammanträde i februari, tillsammans med fältsekreterarna/Förebyggande 
teamet. 
_____________________ 
Exp. 
Veronika Jönsson 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2007/139 

§ 182  Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel för uppbyggnad av 
samordnad beroendeenhet i Blekinge. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-25 Slutrapport projekt Gemensam 

beroendeenhet Dnr: 704-8880-07 och 
704-8971-06. 

   

2 Handling 2012-10-04 Projekt Gemensam beroendeenhet - 
Begäran om slutrapport, Länsstyrelsen i 
Blekinge Län. 

   

3 Handling 2012-03-21 Utbetalning av statsbidrag till Ronneby 
kommun, "Kontrakt för livet" 
(Tillnyktringsenheten), Länsstyrelsen 
Blekinge län. 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-02-01 SOC § 10/2012 2012-01-31, 
Delredovisning till Länsstyrelsen 
angående utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av samordnad 
beroendeenhet i Blekinge. 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-25 Delrapport angående utvecklingsmedel till 
projekt för utveckling av vårdkedja inom 
vården av personer med missbruk och 
beroende.  

   

6 Handling 2011-03-21 Utbetalning av statsbidrag till Ronneby 
kommun "Kontrakt för livet, Länsstyrelsen 
Blekinge län. 

   

7 Beslut allmänt ärende 2011-03-07 SOC § 39/2011 2011-02-22, 
Delredovisning till Länsstyrelsen 
angående utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av samordnad 
beroendeenhet i Blekinge. 

   

8 Handling 2011-01-31 Delredovisning av utvecklingsmedel för 
uppbyggnad av Samordnad 
beroendeenhet i Blekinge. 

   

9 Handling 2008-11-13 Begäran om delrapport samt ekonomisk 
redovisning för Projektet Gemensam 
beroendeenhet, Länsstyrelsen Blekinge 
län. 

   

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om slutrapport samt ekonomisk 
redovisning för projektet ”Gemensam beroendeenhet”. Slutrapporter med tillhörande ekonomisk 
redovisning ska behandlas av ansvarig nämnd och protokollsutdrag ska bifogas rapporten för att 
utbetalning ska ske. 
 
Slutredovisningen/rapporten redovisas för ledamöterna.  
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden godkänner ovanstående delrapport och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i 
Blekinge. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S och Ylva 
Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna delrapporten och överlämna ärendet till Länsstyrelsen i 
Blekinge. 
_____________________ 
Exp. 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/52 

§ 183  Redovisning hur förvaltningen ska bli bättre på att planera, följa upp och 
verkställa beslut gällande SoL och LSS.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-20 Redovisning hur förvaltningen ska bli 

bättre på att planera, följa upp och 
verkställa beslut gällande SoL och LSS.  

   

      

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet tillsamman med förvaltningschef Birgitta 
Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade under § 131/2012 att ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att 
utreda och redovisa hur förvaltningen ska bli bättre på att planera, följa upp och verkställa beslut 
enligt SoL och LSS.  

Bakgrund 
Vid införandet av det nya verksamhetssystemet blev vissa ärenden fel inmatade i samband med 
överföring från det gamla till det nya systemet. Ur systemet ska det gå att ta ut tillförlitliga rapporter 
på icke verkställda beslut mm. Många av problemen är åtgärdade men en del brister återstår. Dessa 
brister skall diskuteras och åtgärdas vid kommande möten med konsulten. 

Problemområden 
Ett problem i organisationen är att hinna med verkställigheten av kontaktpersoner. För att 
effektivare kunna verkställa och följa upp insatsen kontaktpersoner krävs en förändring i 
organisationen.  

Det arbetet pågår och ett förslag till lösning kommer att presenteras för nämnden på sammanträde 
under kvartal 1, 2013.  

Flödet från handläggning till verkställighet behöver ses över. I den nya organisationen har en ny typ 
av beslut beviljats enligt SoL, som ska verkställas. För närvarande pågår ett arbete med att klargöra 
vilka beslutsformuleringar som ska vara öppna eller tidssatta och i vilka ärenden samråd behövs 
med verkställarna. Likaså hur och när uppföljning/omprövning av ärenden ska ske och i vilka 
ärenden verkställarna ska medverka.  

Att hantera verkställighetsproblemen är ett annat område som behöver kartläggas vilket måste 
prioriteras. I den nya organisationen verkställs besluten från myndighetskontoret av antingen Stöd, 
service och omsorgsverksamheten eller Råd och stödverksamheten. Svårigheten med vissa ärenden 
har varit att bestämma vilken verksamhet som skall ansvara för ärendet och därmed verkställa 
beslutet.  

En arbetsgrupp där både handläggare och chefer ingår har påbörjat arbetet med att revidera 
befintligt flödesschema för att bl a säkerställa gränsdragningar av ärenden. 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Boendeplanering 
LSS-handläggarna kommer att genomföra en enkätundersökning under 1:a halvåret 2013 som ska 
ligga till grund för en boendeplan. Syftet med boendeplaneringen är att möta framtidens behov när 
det gäller, bostad med särskild service, boendestöd samt ”stöd och service” i eget boende. 
Boendeplanen ska färdigställas under 2:a halvåret 2013. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet och att en redovisning av 
enkätundersökningen ska ske så snart den är klar. 
_____________________ 
Exp. 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson: 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/170 

§ 184  Uppföljning av Internkontrollplan för Socialförvaltningen 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-22 Kontrollrapport Råd och stöd familj.     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-20 Kontroll rapporter från Socialförvaltningen 
- Myndighetskontor, Försörjningsstöd, 
Barn - och familjenheten, Råd- och stöd 
gruppbostad.  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-20 Kontrollrapport Stöd, service och omsorg .    

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-08 Uppföljning Internkontrollplan 2012.     

5 Beslut allmänt ärende 2011-12-21 SOC § 184/2011 2011-12-13, Intern 
kontrollplan för Socialförvaltningen 2012. 

   

6 Beslut allmänt ärende 2011-12-05 Soc AU § 239/2011 2011-12-06, 
Internkontrollplan för Socialförvaltningen 
2012. 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-10-31 Internkontrollplan för Socialförvaltningen 
2012.  

   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh 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 Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Malin Månsson, S, samt Tomas Lundberg, M. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2012 och översända 
densamma till Kommunstyrelsen. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/31 

§ 185  Aktuellt i verksamheten/information 
 
Verksamhetschef Jörgen Nilsson informerar om: 
 

• Bärbara datorer och skrivare är beställda till personlig assistans, genom IT-enheten. Det 
kommer att införas mobila arbetsplatser och där kan dokumentation, lönerapportring mm 
skötas. 

 
• Oden/daglig verksamhet - Ola Liljerum, Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen, 

har varit i fastigheten och sett över lokalerna. De är mycket slitna men är bra ur 
tillgänglighetssynpunkt. Tekniska förvaltningen ska återkomma med ett förslag på åtgärder 
och kostnader. Ramp till Persborgshuset ska utföras. 

 
• Kompetensutbildning – I december ska ett antal halvdagar med personalgrupper genomföras 

gällande dokumentation och ProCapita, datum är inbokade. 
 

• En utbildning har genomförts i alternativ kommunikation. Det är viktigt att personalen kan 
kommunicera med brukarna och att brukarna är delaktiga i sina genomförandeplaner 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 
 

• Lex – Sarah anmälan. 
 

• Julklappar till personal. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh informerar om: 
 

• Svårigheter med rekryteringen av enhetschef till utredningsenheten. Ett rekryteringsbolag 
ska användas för att ta fram kandidater, dessa ska presenteras efter jul. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/91 

§ 186  Kartläggning kommunens framtida utvecklingsområden och nuvarande 
internationella aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-15 Soc AU § 167/2012 2012-11-13, 

Internationell strategi. 
   

2 Handling 2012-10-23 Kartläggning kommunens framtida 
utvecklingsområden och nuvarande 
internationella aktiviteter, 
Kommunledningsförvaltningen. 

   

Sammanfattning 
Åsa Evaldsson, M, lämnar tillsammans med Ingrid Karlsson, S, en kort information om projektet.  
 
Ronneby kommun är en av sju utvalda kommuner som under ett års tid har tillgång till en EU-coach 
i sitt internationella arbete. Under detta arbete kommer en internationell strategi för Ronneby  
kommun att skrivas fram. Två arbetsgrupper med representanter från förvaltningarna och  
nämnderna har utsetts. 
 
I arbetets inledande skede vill de samla in förvaltningarnas och nämndernas behov och framtida 
utvecklingsområden för att kunna integrera dessa i arbetet. Dessutom genomförs en kartläggning av 
det internationella arbetet hitintills. Bifogade frågor bör diskuteras och kortfattat besvaras av 
nämnden, för att kunna ge en så bra bild som möjligt.  
 
Möjligheter/Utvecklingsområden 
Vilka är nämndens främsta prioriterade utvecklingsområden på långsikt (ca 4-5år).  

• Socialnämnden – Skola, Fritid och Elevhälsa.  
 
Vilka prioriterade utvecklingsområden av tvärtsektoriell karaktär finns, där samarbete över 
nämnderna är en framgångfaktor?  
 

• Samverkan mellan Utbildningsförvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen, Folkhälsorådet 
och Socialnämnden. 

Kartläggning av det internationella arbetet hitintills. 
1. Används några skriftliga dokument alt muntliga rekommendationer/riktlinjer för det 

internationella arbetet idag?   
Nej. 
 

2. Finns uttalat fokus och syfte med det internationella arbetet idag? 
Nej. 

 
3. Medverkan nämnden i EU-projekt och/eller annat internationellt samarbete/utbyte? 

Nej. 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

4. Deltar politiker från nämnden i några europeiska eller internationella organisationer/nätverk? 
Nej. 

 
5. Deltar nämnden aktivt i vänortssamarbeten? 

Nej 
 

6. Vilken typ av internationella kontakter görs av nämnden? 
- Vi tar emot internationella besök – Nej  
- Vi åker på internationella besök  – Nej (endast ordförande vid enstaka tillfällen). 
- Vi har deltagit i studieresor/utbyten utomlands Nej (endast ordförande vid enstaka tillfällen). 
 

7. Övriga kommentarer om det internationella arbetet i nämnden. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera frågorna till protokollet och översända ärendet till 
Socialnämnden. 
 
 
Åsa Evaldsson, M, och Ingrid Karlsson, S, redovisar från projektet och föreslår att Socialnämnden 
listar några områden man kan tänka sig att jobba med. Ett samarbete med Utbildningsförvaltningen 
är viktigt, även med övriga kommuner i Blekinge. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Tomas 
Lundberg, M, Åsa Evaldsson, M, Omid Hassib, V, Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, Ylva 
Särnmark, FP, ersättarna Monica Fredriksson, C, och Johannes Chen, KD. 
 
Följande förslag kom fram under diskussionerna: 

• Förebyggande teamet/Kalmarmodellen 
• Utbildning för analfabeter 
• Jämställdhetsfrågor 
• Arbetstillfällen på landsbygden 
• Kompetenshöjande insatser för personalen 
• Mäns hot och våld mot kvinnor 
• Kvinnounderskott inom arbetsmarknad i Ronneby 
• Barnfattigdom 
• Vid rekrytering av personal – kompetenshöjning. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera diskussionerna och förslagen till protokollet och att ärendet 
återaktualiseras på nämndens sammanträde i december. 
 
Bjuda in internationella samordnare Johan Sandevärn till decembermötet 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/123 

§ 187  AA-gruppen - Ansökan om reducerad hyra för år 2013. 

Beslutsunderlag 
2 Beslut allmänt ärende 2012-11-15 Soc AU § 169/2012 2012-11-13, AA-

gruppen - ans om reducerad hyra för 
2013. 

   

3 Handling 2012-10-22 AA-gruppen - Ansökan om reducerad 
hyra för år 2013., AA-gruppen i Ronneby. 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
AA-gruppen ansöker om bistånd till reducerad hyra. Förra året beviljade Socialnämnden ett bidrag 
om 850 kr/mån vilket utgjorde 58 % av hyreskostnaden. Hyran har höjts till 1 492 kr/mån vilket gör 
att motsvarande procentsats av summan blir 865 kr. 

AA-gruppen är en opolitisk ideell organisation som utgör ett viktigt komplement till den 
kommunala socialtjänsten. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristinas Valtersson, C, samt tjänstgörande ersättare Lena Fällgren, C. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utge bidrag till AA-gruppen om 865 kr/månad under 2013 för att på så 
vis reducera hyreskostnaden.  
_____________________ 
Exp. 
AA-gruppen 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/35 

§ 188  Ronneby Kvinnojour- Ansökan om bidrag för år 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-15 Soc AU § 168/2012 2012-11-13, Ansökan 

om bidrag - Ronneby Kvinnojour. 
   

2 Handling 2012-03-08 Ronneby Kvinnojour- Ansökan om bidrag 
för år 2013, Ronneby Kvinnojour 

   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ronneby Kvinnojour/tjejjour ansöker om bidrag för år 2013 om ett verksamhetsbidrag om 50 tkr 
som kostnadstäckning för jourverksamheten i Ronneby. 
 
Utgifterna inkluderar även ökade kostnader i samband med den nybildade tjejjouren samt drift av 
densamma. 
 
De bifogar revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, Birgitta Lagerlund, M, Åsa Evaldsson, M, Ylva Särnmark, 
FP, Tomas Lundberg, M, Omid Hassib, V, tjänstgörande ersättare Lena Fällgren, C, samt ersättare 
Johannes Chen, KD. 

Yrkanden 
Malin Månsson, S, yrkar med instämmande av Kristina Valtersson, C, bifall till Kvinnojourens 
ansökan om verksamhetsbidrag om 50 tkr. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Ronneby Kvinnojour ett verksamhetsbidrag om 50 tkr. 
_____________________ 
Exp. 
 Ronneby Kvinnojour 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 189  Delegationsbeslut. 
      

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 190  Skrivelser/delgivning mm. 
      

Pärmen skrivelser/delgivning cirkulerade under mötet.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge län – delutbetalning projekt ”Samsyn”. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län – utbetalning av statsbidrag projekt ”Kontrakt för livet”. 
 
Protokoll från Cura Individutveckling direktionen 2012-10-24. 
 
Protokollsutdrag: 
KF § 297 – Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och  
detaljhandel med folköl, Ronneby kommun. 
 
KF § 298 – Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28f-g §§ LSS. Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL. 
 
KF § 305 – Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
 
KF § 312 – Beslut om tilläggsanslag inom ramen för AFA pengar. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/107 

§ 191  Kurser & Konferenser. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar en inbjudan från Blekinge Kompetenscentrum – 
Välkommen till en presentation om Hållbar hälsa i Blekinge, den 20 december kl 11 00 – 15 30 . 
 
Minnesanteckningar från följande seminarier/kurser har sänts ut till ledamöter och ersättare: 
 

• Kommundialog med Länsstyrelsen ang ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). 
 

• Beroendevård – Från bra till bäst – Blekinge beroendevård i utveckling. 
 

• Samverkanskonferens Ronneby Brunn – Diagnosen som samtidsspegel – om föränderliga 
normer för friskt, sjukt, normalt och avvikande. 

 
• Samverkanskonferens Ronneby Brunn – En möjlighet till en värdigare vård och behandling. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att låta Ylva Särnmark delta i Blekinge Kompetenscentrums inbjudan om 
Hållbar hälsa i Blekinge. 
_____________________ 
Exp. 
Ylva Särnmark 
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Socialnämnden 2012-11-27 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192  Övriga frågor. 
 
Almvägens gruppboende tackar Socialnämnden för den fina lampan de fick i samband med dagens 
studiebesök. 
 
Ordförande Kristina Valterson, C, redovisar följande: 
 

• Att ”Samverkansgruppen för barn som far illa eller riskerar att fara illa” haft möte där både 
arbetsgruppen och styrgruppen deltagit. De har tagit upp frågor om: Skolfam, 
Kalmarmodellen, Anmälningsplikten, Länsövergripande samverkansavtal mm.  

 
• Migrationsverket har den 22 nov i Kallingesalen, haft information och dialog ang 

asylsökande flyktingar. Power point presentation kommer att sändas ut via e-mail till 
ledamöter och ersättare. 

 
• Välfärdskonferens – Finsam, minnesanteckningar kommer att sändas ut. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor till dagens protokoll. 
_____________________ 
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