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§ 65  Justering av dagordningen. 
 
Ordförande Kristna Valtersson, C, framför att ärende nr 7 personalinfo – sjuktal SSG och LAS 
inom Handikappomsorgen utgår. 

Beslut 
Socialnämnande noterar att ärendet utgår och att det tas upp vid ett senare sammanträde. 
_____________________ 
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2012/9 

§ 66  Förslag till ny Internbudget 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Förslag till ny Internbudget 2012.     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich presenterar Anna Lindén ny ekonom som ska var behjälplig 
inom Socialförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar ett förslag till ny internbudget för Socialnämnden/ 
förvaltningen, tillsammans med verksamhetschef Göran Fridh och ekonom Eva Robertsson.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ny Interbudget för 2012 för Socialnämnden/ 
förvaltningen. 
_____________________ 
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§ 67  Redovisning av delegationsärende. 
      

Socialsekreterare Agata Svensson redogör för fem delegationsbeslut från behandlingssektionen. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda 
enligt delegationsordningen. 
_____________________ 
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2012/9 

§ 68  Redovisning av insatsen kontaktfamilj och kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-11 Soc AU § 62/2012 2012-04-10, 

Redovisning av insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson. 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-04 Redovisning av insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson.  

   

Socialnämnden beslutade under § 37/2012 att ge familjesektionen i uppdrag att ta fram en 
konsekvensbeskrivning över hur sektionen ska klara en minskning i budgeten om 500 tkr för 
kontaktpersoner/familjer samt analysera och utreda kostnadsökningarna. 
 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 
Ratcovich. 

Sammanfattning/Bedömning 
Budget för 2012 är 3 867 tkr och utfallet 2011 var 4 557 tkr. En minskning i budgeten om 500 tkr 
till 3 367 tkr innebär att antalet insatser måste minska med motsvarande 29 insatser * under 2012 i 
förhållande till utfallet 2011. Totala antalet insatser under 2011 var 113. 
 
Att följa lagstiftningens krav och samtidigt minska antalet barn och unga som har insatsen 
kontaktfamilj/person enligt ovan bedöms inte som genomförbar. 
 
Pågående förändringar i organisationen som innebär att ansvaret för uppföljning av beviljade 
insatser ligger kvar hos utredande socialsekreterare och sker i syfte att förbättra kvalitén och 
kontinuiteten i de uppföljningar som görs. Noggrannare uppföljningar, minst var sjätte månad, 
kopplat till ett tidsbegränsat beslut skulle troligen medföra att insatser inte pågår utan att det finns 
ett behov. Några effekter av förbättrad och mer effektiv handläggning kommer endast att kunna 
göra marginella skillnader under 2012. 
 
En omprövning av de ärenden där behovet av insatser inte är uppföljda det senaste året skulle kunna 
innebära minskade kostnader på motsvarande 200-300 tkr under 2012. 
 
*Antalet insatser är beroende på om insatsen är en kontaktfamilj eller kontaktperson.  

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt överlämna 
ärendet till Socialnämnden. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________
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2012/23 

§ 69  Finsam -  Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Finsam - Ansökan om projektmedel från 

Samordningsförbundet  
   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har fram till 2012 valt att inte delta i FINSAM Blekinge. Behovet av 
rehabiliteringsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden är dock lika stort i Ronneby 
kommun som i övriga länet. I kommunen finns en stor grupp långtidsarbetslösa. Likaså finns en 
grupp människor med olika typer av hälsoproblem, arbetslösa långtidssjukskrivna, med 
tidsbegränsad sjukersättning och med aktivitetsersättning. Gemensamt för dessa är att de är i behov 
av en samordnad rehabilitering för att komma närmre arbetsmarknaden. 
 
De berörda myndigheterna i Ronneby är överens om att gemensamt skapa ytterligare möjligheter 
till rehabilitering för personer där de ordinarie resurserna inte är tillräckliga. 
En lokal samverkansgrupp med representanter från Kommunen, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och psykiatrin är bildad. Samverkansgruppen kommer att fungera som projektets 
styrgrupp.  
 
Syfte  
Att berörda myndigheter i samverkan erbjuder samordnad rehabilitering för personer som inte kan 
erbjudas tillräckligt stöd inom respektive organisations egen verksamhet, samt att utveckla former 
för samverkan mellan berörda myndigheter.  
 
Målgrupp 
Personer företrädesvis i åldern 18-30 år, i mån av plats även i åldern 30-45 år, som är i behov av 
samordnad rehabilitering för att komma närmre arbetsmarknaden. Följande grupper är prioriterade.  
 

• Arbetslösa som på grund av hinder eller ohälsa bedöms var i behov av förberedande insatser 
innan de kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

• Långtidssjukskrivna arbetslösa som bedöms vara i behov av arbetslivsinriktade insatser. 
• Personer med aktivitetsersättning som bedöms vara i behov av arbetslivsinriktade insatser. 

 
Målsättning 
För deltagarna i projektet är målen; 

• Alla deltagare i projektet ska efter avslutad projekttid ha en myndighetsgemensam 
handlingsplan.  

• Minst 75 % av deltagarna ska fullfölja deltagandet i projektet. 
• Deltagarna ska delta i aktiva insatser, praktik eller utbildning under minst halva 

projekttiden. 
• Minst 50 % av deltagarna ska efter projekttiden vara sysselsatta i arbete, utbildning eller 

arbetsmarknadsåtgärd. 
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• Beroendet av försörjningsstöd hos deltagarna ska minska under projektiden. 
 
Genomförande 
 
Projektorganisation  
Socialnämnden i Ronneby ansvarar för projektansökan och för finansiering av projektet. 
Kommunens enhet för arbetsmarknad och integration är projektägare. Enheten är arbetsgivare för 
anställd personal och har arbetsmiljöansvaret. Projektets ekonomi administreras även via enheten. 
 
Den lokala samverkansgruppen fungerar som projektets styrgrupp. Styrgruppen består av 
myndighetsrepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin samt 
Socialtjänsten och Kommunens enhet för arbete och introduktion. Styrgruppen uppgift är att följa 
upp och leda projektet samt att återföra erfarenheterna från projektet till sina respektive 
myndigheter. Styrgruppen träffas regelbundet minst fyra gånger om året. Projektledaren är 
föredragande och sekretare i styrgruppen. 
 
Projektets beredningsgrupp består av handläggande tjänstemän från respektive myndighet samt 
projektets personal. Beredningsgruppens uppgift är att besluta om deltagande i projektet och att 
följa upp insatserna på individnivå. I beredningsgruppen ska under projekttiden en 
myndighetsgemensam handlingsplan upprättas för alla deltagare. Beredningsgruppen träffas 
regelbundet minst en gång per månad. 
 
För genomförandet av projektet anställs två coacher varav en även fungerar som projektledare. 
Projektledaren ansvarar för redovisning av projektet till beredningsgrupp och styrgrupp och leder 
beredningsgruppen arbete.  
 
Coacherna ska i samverkan med deltagarna och de remitterande myndigheterna utarbeta och 
genomföra individuella projektplaner för samtliga deltagare. De individuella projektplanerna är en 
beskrivning på de stödinsatser och aktiviteter som den enskilde kommer att erbjudas under 
projektiden.  Coacherna ansvarar även för att ta fram underlag till utarbetandet av de 
myndighetsgemensamma handlingsplanerna.  
 
Arbetssätt 
Projektet bygger på att alla deltagare erbjuds en individuell plan för sitt deltagande i projektet.            
Planen ska syfta till att deltagarna under projekttiden ökar sina möjligheter att hitta en egen 
försörjning. Planen är en beskrivning av de stödinsatser och aktiviteter som projektdeltagaren tar 
del av under projekttiden. Planerna diskuteras och förankras kontinuerligt i beredningsgruppen.  
 
Deltagandet i projektet kan delas in i olika faser. 
 

• Kartläggningsfas 2-6 veckor 
Under kartläggningsfasen utarbetar coachen tillsammans med deltagaren, utifrån varje 
person förutsättningar, en individuell projektplan. Aktiviteterna under fasen består i 
huvudsak av enskilda samtal och planering av projekttiden. 
 

• Aktivitetsfas 20-24 veckor 
Under fasen deltar deltagarna i de i projektplanen beskrivna aktiviteterna. Deltagarnas 
aktivitet kan variera från heltid till några timmer per vecka utifrån den enskildes 
förutsättningar. De aktiviteter som kan bli aktuella är tex, 
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- Praktik, deltagaren deltar i det dagliga arbetet på en arbetsplats. Praktiken kan anordnas 
både i kommunens regi eller hos någon annan arbetsgivare. 

- Utbildning tex arbetsmarknadsutbildning, kurser via Komvux, SFI mm. 
- Vård o Stödinsatser tex samtalskontakter eller andra behandlingar.  
- Planerade fritidsaktiviteter. 
- Vägledningskontakter med AF. 
- Studiebesök, föreläsningar. 
 
Under aktivitetsfasen är coachens uppgift att följa upp aktiviteterna och stödja den enskilde i 
genomförandet. Aktiviteterna är individuella och genomförs individuellt.  
Målsättningen är att deltagarna ska delta i praktik eller utbildning under minst halva 
projekttiden. 
 

• Överlämningsfas 6-8 veckor 
Under fasen som pågår parallellt med aktivitetsfasen under de sista 6-8 veckorna planeras 
och fattas beslut om deltagarens fortsatta väg mot en egen försörjning.   
Vid avslutad projekttid ska deltagaren ha en myndighetsgemensam handlingsplan.  

 
Omfattning 
Projektet har möjlighet att arbeta med ca 35-40 deltagare. Inskrivningstiden är som längst 6 
månader, tiden kan efter beslut i styrgruppen förlängas om det finns skäl till det.  
 
Under ett år kommer ca 60-70 deltagare att kunna delta i projektet.  
 
Personal  
Två personer på heltid varav en fungerar som projektledare på halvtid. En coach bedöms kunna 
arbeta med ca 20-25 deltagare samtidigt. 
 
Personalen kommer att erbjudas gemensam utbildning och handledning. 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för projektet årsvis redovisas nedan.  
 
2012 
Personal 2 tj heltid     463 tkr   
Drift tfn, bil  mm                           100 tkr (inklusive investering vid start) 
Utbildning, handledning                            50 tkr 
Praktikplatser 12 årsplatser                         150 tkr 
Totalt      763 tkr 
 
2013 
Personal 2 tj heltid      925 tkr   
Drift tfn, bil  mm                            100 tkr   
Utbildning, handledning                             50 tkr 
Praktikplatser 12 årsplatser                          300 tkr 
Totalt     1 375 tkr 
 
Den totala kostnaden för hela projekttiden beräknas till 2 138 tkr.  
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Projektet finansieras delvis av kommunen genom att Arbetsmarknadsenheten kostnadsfritt 
tillhandahåller lokaler. Dessutom kommer projektet att vid behov tillhandahålla fler praktikplatser, 
både inom kommunen och hos andra arbetsgivare, än de 12 årsplatser i kommunen som finns med i 
projektansökan. Ansökan om projektmedel till FINSAM avser kostnader för personal och 
praktikplatser med totalt 1 425 tkr per år eller 2 138 tkr för projektperioden. 
 
Tidplan 
Projektet beräknas starta halvårsskiftet 2012 och pågå tom 131231.  En eventuell förlängning av 
projektet kan bli aktuell. 

Förslag till beslut 
Att hos samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM, ansöka om projektmedel med 2 138 tkr för 
perioden 120701-131231. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Malin 
Månsson, S, Birgitta Larsson, RP, samt Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM, ansöka om 
projektmedel med 2 138 tkr för perioden 2012-07-01 - 2013-12-31.  
 
Att en återrapport i ärendet ska ske på ett sammanträde i slutet av året. 
_____________________ 
Exp. 
FINSAM 
Göran Fridh 
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2012/21 

§ 70 Förslag till nya riktlinjer Ronneby kommuns riktlinjer för provsmaknings- och 
serveringstillstånd samt för servering och detaljhandel med folköl.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Reviderat förslag till Riktlinjer för 

provsmakning- serveringstillstånd samt för 
servering och detaljhandel med folklöl.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-11 Soc AU § 63/2012 2012-04-10, Ronneby 
Kommuns riktlinjer för alkohol 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-02 Ronneby kommuns riktlinjer för 
provsmaknings- och serveringstillstånd 
samt för servering och detaljhandel med 
folköl.  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-01 SOC § 35/2012 2012-02-28, Information 
om nya Riktlinjer för alkoholservering 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-08 Förslag till Riktlinjer för alkohol     

Enhetschef Björn Petersson och alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar 
följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns i dag skiljer sig mycket 
åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet.  
 
Kommunerna kan låta riktlinjerna ingå i ett alkoholpolitiskt program. De bör vara politiskt 
förankrade och beslutade av högsta ledningen. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. 
Riktlinjerna ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De bör därför 
revideras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 
 
Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning, vars syfte är att begränsa alkoholens 
skadeverkningar samt andra negativa effekter som en oansvarig servering av alkohol kan medföra. 
Exempel på sådana effekter är ett ökat antal våldsbrott, skadegörelse och trafikolyckor. I Ronneby 
kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och hänsyn skall tas till 
människors hälsa och trygghet. Tillståndshavaren skall vara förutseende i sin servering och se till att 
ordning och måttfullhet råder på serveringstället. Utgångspunkten är att skyddet för människors 
hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn, då man prövar en ansökan eller när 
eventuella sanktioner blir aktuella.  
 
Enligt alkohollagen1

                                                           
1 Lag 2010:1622, trädde i kraft 1 januari 2011  

 skall kommunerna tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen 
och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. Det 
huvudsakliga syftet med kommunens riktlinjer är att tydliggöra vad som förväntas av den som 
söker, eller redan har ett serveringstillstånd, samt för att säkerställa likabehandling av ansökningar 
om serveringstillstånd inom kommunen. Riktlinjerna innehåller en sammanställning av vad som 
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gäller enligt lag och andra författningar, samt vilka hänsyn som kommunen tar till lokala 
förhållanden vid tillståndsprövningen. Förutom att säkra en förutsebarhet, skapas också goda 
förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och effektivt.  
 
Socialnämnden kan inte enbart hänvisa till riktlinjerna, som grund för att avslå en ansökan om 
provsmaknings- eller serveringstillstånd. Det krävs också andra konkreta omständigheter som talar 
emot beviljandet. Exempel på detta är Polisens och Miljöförvaltningens remissyttranden. 
Avslagsbeslut och andra negativa beslut kan prövas i förvaltningsdomstol, vilken avgör mål i de fall 
Socialnämnden och motparten inte är överens. 
 
De grundläggande förutsättningarna för att beviljas serveringstillstånd är att sökanden är lämplig, 
har kunskaper i alkohollagstiftningen, att det vid stadigvarande tillstånd finns ett kök som 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat samt att lokalen har ett godkänt brandskydd. Vid 
bedömning av lämpligheten tas hänsyn till sökandens vandel, skötsamhet ur ett ekonomiskt 
perspektiv samt omständigheter i övrigt.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Tomas Lundberg, M, samt Birgitta Lagerlund, M. 

Yrkanden 
Ingrid Karlsson, S, yrkar att serveringstillstånd ska stå före provsmakning i ärendemeningen och att 
serveringstiden ska vara mellan kl 11 00 – 02 00 på fredagar, lördagar helgaftnar, juldagen samt dag 
innan allmän helgdag. 
 
Birgitta Lagerlund, M, yrkar bifall till presenterat förslag. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på yrkandet om att serveringstillstånd ska stå 
före provsmakning och finner att Socialnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på Ingrid Karlssons, S, yrkande om ändring 
av serveringstiderna mot Birgitta Lagerlunds, M, yrkande om bifall till redovisat förslag och finner 
att Socialnämnden bifaller Birgitta Lagerlunds, M, yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes.  
 
Ja-röst för bifall för Birgitta Lagerlunds, M, yrkande om bifall till presenterat förslag. 
Nej- röst för Ingrid Karlssons, S, yrkande om ändring av serveringstiden. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och fyra (4) nej-
röster.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(31) 

 
Socialnämnden 2012-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra ärendemeningen så att serveringstillstånd står först, därefter 
provsmakning. 
 
Tillstyrka förslag till nya Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl. 
 
Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Reservation 
Ingrid Karlsson, S, Malin Månsson, S, Leif Olsson, S, samt Omid Hassib, V, reserverar sig när det 
gäller serveringstiderna till förmån för Ingrid Karlssons, S, yrkande. 
_____________________ 
Exp. 
Kommunfullmäktige 
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2012/41 

§ 71  Socialstyrelsen - Begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Yttrande.    

2 Handling 2012-03-16 Beviljad förlängning av ärendet.    

3 Handling 2012-03-15 Begäran om yttrande. Socialstyrelsen.    

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har till Socialnämnden översänt en begäran om yttrande över handläggning av ett ej 
verkställt beslut.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Leif Olsson, S, 
Åsa Evaldsson, M, 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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2012/43 

§ 72  PUST -  Praktik ungdom sommartid. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-15 Praktik ungdom sommartid PUST     

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
PUST- praktik ungdom sommartid har genomförts av socialtjänsten i Ronneby sedan sommaren 
2003. Det innebär att ungdomar engageras i arbetspraktik, studiebesök samt fritidsaktiviteter under 
sommarlovet. Fältsekreterarna har genomfört projektet och det har varit populärt bland både 
ungdomar och föräldrar. Ungdomarna belönas med praktikersättning för sitt deltagande i projektet.  
 
Målgrupp 
Målgruppen har varit högstadieungdomar, flickor och pojkar, där det i anslutning till 
sommarlovet har funnits en oro hos föräldrarna över vad ledigheten för deras ungdomar 
kan innebära. Det har varit en oro över att ungdomarna ”vänder på dygnet” med nattliga 
vanor och sovande långt in på dagen, eller en oro över att som föräldrar inte ha kontroll 
över vad de gör, eller vilka de umgås med. Ungdomarna själva har upplevt en brist på 
sysselsättning och problem med att inte ha nog med pengar till aktiviteter. 
 
Sommaren 2012 
I anslutning till sommarlovet finns en oro hos föräldrar till högstadieelever över vad ledigheten för 
deras ungdomar kan innebära. Kanske en oro över att ungdomarna ”vänder på dygnet” med nattliga 
vanor och ett sovande långt in på dagen, eller en oro över att inte som föräldrar ha kontroll över vad 
de gör, eller vilka de umgås med. Ungdomarna själva upplever ofta en brist på sysselsättning och 
problem med att inte ha nog med pengar till aktiviteter. 
 
Syfte 
Syftet med projekt PUST är att försöka bemöta föräldrarnas oro och ungdomarnas brist på 
sysselsättning och pengar genom att erbjuda arbetspraktik under två veckor i början av 
sommarlovet. 
 
Metod 
Socialtjänsten väljer ut ca 10 högstadieungdomar vilka erbjuds att delta i projektet. 
Ungdomarna och deras föräldrar tillfrågas om intresset av att delta i projektet. 
Ungdomarna intervjuas därefter enskilt om önskemål gällande arbetspraktik.  
 
Genomförande 
- Start måndag 120618–120629. 
- Arbetspraktik 5 tim/dag, 5 dagar i veckan. 
- Uppföljning görs på arbetsplatserna vid minst ett tillfälle under 2-veckorsperioden. 
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- Deltagandet i projektet ersätts med 200 kr/dag som avser ersättning för arbetspraktiken. Om 
någon uteblir från praktikplatsen görs frånvaroavdrag med 40 kr/timme. Föräldrar meddelas om 
någon är frånvarande. 

 
Kostnader 
Ersättning till ca 10 ungdomar: 20 000 kr 
Utöver ersättning till ungdomarna tillkommer bil/bensinkostnader. 
Projektet sköts av befintlig personal inom socialtjänst. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden i Ronneby kommun, föreslås besluta att under sommaren 2012 genomföra PUST – 
projekt ungdom sommartid.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Åsa Evaldsson, M, Ylva Särnmark, 
FP, Omid Hassib, V, samt tjänstgörande ersättare Marina Tvermoes, SD. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att under sommaren 2012 genomföra PUST – projekt ungdom sommartid. 
_____________________ 
Exp. 
Öppenvårdssektionen 
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2012/48 

§ 73  SRF Ronneby - Ansökan om bidrag för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-12 Soc AU § 66/2012 2012-04-10, SRF - 

ansökan om hyresbidrag och 
verksamhetsbidrag. 

   

2 Handling 2012-03-23 SRF - Ansökan om verksamhetsbidrag., 
SRF Ronneby. 

   

3 Handling 2012-03-23 SRF Ronneby - Ansökan om hyresbidrag 
för 2012., 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 41 tkr/år inklusive elförbrukning. 
 
Verksamhetsbidraget för 2012 är på samma grunder som de sökt merkostnadsbidrag för 
samhällsarbete och merkostnader i föreningsverksamhet pga funktionsnedsättning för 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar SRF ett hyresbidrag om 
20 tkr och ett verksamhetsbidrag om 15 tkr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristna Valtersson, C, ledamöterna Birgitta Lagerlund, M, och Omid 
Hassib, V. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja SRF ett hyresbidrag om 20 tkr och ett verksamhetsbidrag om 15 
tkr för år 2012. 
_____________________ 
Exp. 
SRF Ronneby 
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2012/50 

§ 74  HSO - Ansökan om bidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-04-18 Verksamhet HSO.    

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-12 Soc AU § 65/2012 2012-04-10, HSO - 
Ansökan om bidrag. 

   

3 Handling 2012-03-29 HSO - Ansökan om bidrag, 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. 
 
De föreningar som använder lokalen anslutna till HSO i Ronneby är, Föreningen för autism, 
Epilepsiföreningen, Hörselskadade, RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar, FUB föreningen för 
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Reumatikerföreningen samt Hjärt- och 
lungsjukas förening. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och uppmana HSO att inkomma 
med kompletterande handlingar. 
 
HSO har till Socialnämnden sänt in kompletterande handling. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja HSO Ronneby ett bidrag om 21 tkr för år 2012. 
_____________________ 
Exp. 
HSO Ronneby 
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2012/51 

§ 75  BOJ - Ansökan om verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-11 Soc AU § 64/2012 2012-04-10, Boj- 

ansökan om verksamhetsbidrag. 
   

2 Handling 2012-03-30 BOJ - 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 2012 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. 
Under våren 2012 kommer föreningen att etablera kontor i Sölvesborg ihop med Kvinnojouren. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar ett verksamhetsbidrag till 
Brottsofferjouren om 25 tkr för år 2012. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren om 25 tkr för år 
2012. 
_____________________ 
Exp. 
Brottsofferjouren 
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2011/58 

§ 76  Ansökan om verksamhetsbidrag 2012, Ronneby kvinnojour. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-12 Soc AU § 67/2012 2012-04-10, Ronneby 

kvinnojour - Ansökan om bidrag. 
   

2 Handling 2011-03-14 Ansökan om verksamhetsbidrag 2012, 
Ronneby kvinnojour, Kerstin Petersson. 

   

Sammanfattning 
Ronneby Kvinnojour ansöker om ett verksamhetsbidrag om 50 tkr som kostnadstäckning för deras 
jourverksamhet på Peder Holmsgatan i Ronneby. 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden beviljar Ronneby Kvinnojour ett 
verksamhetsbidrag om 40 tkr.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Malin 
Månsson, S, Birgitta Lagerlund, M, samt Ewa Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Ronneby Kvinnojour för komplettering av 
handlingar. 
_____________________ 
Exp. 
Ronneby Kvinnojour. 
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2012/42 

§ 77  Adoptionscentrum Sydöst - Ansökan om verksamhetsbidrag för 2012. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-12 Soc AU § 68/2012 2012-04-10, 

Adoptionscentrum Sydöst - Ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2012. 

   

2 Handling 2012-03-15 Adoptionscentrum Sydöst - Ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2012., 
Adoptionscentrum Sydöst 

   

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 beslutar förslå att Socialnämnden avslår ansökan om 
verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 2012. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, och Omid 
Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag till Adoptionscentrum Sydöst för 
2012. 
_____________________ 
Exp. Adoptionscentrum Sydost 
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2012/34 

§ 78  Föräldraföreningen mot narkotika - Ansökan om bidrag. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-12 Soc AU § 69/2012 2012-04-10, 

Föräldraföreningen mot narkotika - 
Ansökan om bidrag. 

   

2 Handling 2012-03-07 Ansökan om bidrag, Föräldraföreningen 
mot narkotika. 

   

Sammanfattning 
Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell förening som startade i Karlskrona för 9-10 år sedan 
som kontaktgrupp och blev en egen förening för 8 år sedan och ha sedan dess kommit igång med 
verksamheten.  
 
Verksamheten består av att i första hand stötta och ge råd till anhöriga till missbrukare, att gå ut i 
skolor och informera barn, ungdomar och föräldrar om droger och dess skadliga inverkan. 
Informerar om hur man som föräldrar ska göra när man upptäcker att ens barn missbrukar droger. 
De samverkar med socialtjänst, polis fältgrupper mm och ordnar utbildningar, seminarier mm. 
 
De ansöker om ett verksamhetsbidrag från Ronneby kommun, de har 15 medlemmar från 
Karlshamns och Ronneby kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att Socialnämnden avslår ansökan om bidrag från 
Föräldraföreningen mot narkotika. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Föräldraföreningen mot narkotika. 
_____________________ 
Exp. 
Föräldraföreningen mot narkotika 
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2012/30 

§ 79  Begäran om remissyttrande gällande Kvalitetsprogram för planering och 
byggande i Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Remissyttrande över Kvalitetsprogram för 

planering och byggande i Ronneby 
kommun.  

   

2 Handling 2012-02-21 Begäran om remissyttrande gällande 
Kvalitetsprogram för planering och 
byggande i Ronneby kommun, svar 
senast 2012-04-30, Plan- och 
byggenheten. 

   

      

Plan- och byggenheten har till Socialnämnden översänt en begäran om remissyttrande avseende 
Kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun, för yttrande. 

Sammanfattning 
Det Generella kvalitetsprogrammet för planering och byggande i Ronneby kommun har godkänts 
för remissförfarande till kommunala nämnder, bolag och rådgivande organ av Kommunstyrelsen, 
KS § 39/2012.   

I samband med arbetet kring Kilen har tankar gällande hållbar planering och byggande 
konkretiserats i ett sk generellt kvalitetsprogram, med utgångspunkt från principerna bakom Cradle 
to Cradle®. Det generella kvalitetsprogrammet utgår från de visioner för ett hållbart samhälle som 
tidigare tagits fram i översiktsplanen, budgetdirektiven för 2012-13, de lokala miljömålen och de 
nationella folkhälsomålen med mera.  
 
Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att antagna miljö- och 
folkhälsomål och andra kvalitetsmål implementeras och genomförs i planering, exploatering och 
renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun. Utvecklingen av kvarteret Kilen förutsätts bli 
ett av de första projekten där det tillämpas. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett 
antal utvalda fokusområden: energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i 
utemiljön och social mångfald.  
Yttrandet bör innehålla eventuella synpunkter på programmet, förslag på kompletteringar och 
revideringar av programmet utifrån varje verksamhetsområde.  
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande beslutsförslag: 
 
Yttrande 
Socialnämnden ställer sig positiv till det ”Generella Kvalitetsprogrammet” i sin helhet.  
Socialnämnden vill dock understryka behovet av ett förtydligande vad gäller variation i olika 
boendeformer och funktioner. Det bör framgå att begreppen avser olika storlekar och ägandeformer 
på bostäderna samt anpassningar till personer med funktionsnedsättningar. 
 
För att få en acceptans och förståelse för programmet bör en populärversion tas fram för spridning 
till allmänhet och särskilt berörda. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna ovanstående yttrande samt överlämna ärendet för vidare 
handläggning till Plan- och byggenheten. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och överlämna 
yttrandet för vidare handläggning till Plan- och byggenheten. 
_____________________ 
Exp. 
Plan- och byggenheten 
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2012/52 

§ 80  Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och ej verkställda beslut enligt 
4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-02 Rapport kvartal 1     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-02 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 
9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.  

   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen gällande handikappomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej 
verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, första kvartalet, redovisas för 
nämndens ledamöter. 
 
Individ och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att redovisa för perioden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Leif Olsson, S, Ingrid Svensson, S, 
Birgitta Larsson, RP, Tomas Lundberg, M, Omid Hassib, V, samt Ylva Särnmark, FP. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Socialstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(31) 

 
Socialnämnden 2012-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 81  Aktuellt i verksamheten. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich informerar om: 
 

• Socialnämnden har till Socialstyrelsen yttrat sig i fyra ärenden gällande ej verkställda beslut, 
Socialstyrelsen är nöjd med nämndens svar varför verkställigheten dröjt och har avslutat 
ärendena. 

 
• Redovisning av situationen på gruppbostäderna inom verksamheten, tillgång av platser mm. 

 
• Sesam, det skyddade boendet för våldsutsatt kvinnor, håller på att se över sitt lokalbehov. 

 
• Lokalfrågan inom Socialförvaltningen - förvaltningen har fått en del av personalenhetens 

rum, då de flyttar till Miljötekniks korridor. Personal från Hälsocenter ska flytta till 
Stadshuset då lokalerna på Hälsocenter är uppsagda.  

 
• En översyn av Socialförvaltningens leasingbilar pågår. 

 
• Personalsituationen inom förvaltningen, bl a rekrytering av enhetschef för 

sommarmånaderna pågår. 
 

• På nästa nämnd kommer verksamheternas nya namn att presenteras. 
 

• Styrgruppen för ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa” har möte den 26 april. 
Arbetsgruppen arbetar för att ”Kalmarmodellen” för olovlig frånvaro, ska införas i Ronneby 
Kommun. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 82  Delegationsbeslut. 
      

Pärmen för delegationsbeslut avseende mars cirkulerade under mötet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/12 

§ 83  Skrivelser/delgivning mm.  
      

Pärmen för skrivelser/delgivning mm cirkulerade under mötet. 
 
Protokoll: 
Kommunala Rådet för Funktionshinder 2012-03-28. 
 
Protokollutdrag: 
KF § 73/2012 – Revisionsberättelse för 2011 samt fråga om ansvarsfrihet. 
KF § 78/2012 – Beslut om kompletteringsbudget 2012. 
KF § 88/2012 – Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 
f-g §§ LSS. Samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 
kap 6fg Socialtjänstlagen kvartal 4, inom Handikappomsorgen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera skrivelser/delgivning mm till protokollet. 
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-04-24 
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§ 84  Kurser & Konferenser. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, lämnar information om följande kurser och konferenser: 
 

• Att hon, Malin Månsson, S, och Birgitta Larsson, RP, varit på lunchsamtal hos IOGT-NTO 
rörelsen i Ronneby där förbudsordförande Kjell-Ove Oscarsson informerat om barn- och 
ungdomsverksamheten mm. 

 
• Att hon och Leif Olsson, S, varit på Kulturcentrum och lyssnat på Evert Vedung kring 

utvecklingen och förutsättningarna för brukarinflytande och medverkan med belysning 
utifrån makt och demokrati.  

 
• Att presidiet varit på utbildning kring barnen i Migrationsverkets processer med Jane 

Magnerot som föreläsare. 
 

• Att presidiet, förvaltningschef Birgitta Ratcovich och nämndsekreterare Ann Hermansson 
varit på utbildning i Effektivare beredningsprocess, med Owe Axelsson från PwC.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
_____________________ 
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Socialnämnden 2012-04-24 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§ 85  Övriga frågor. 
 
Arbetet gällande målarbetet diskuterades. Socialnämnden får lämna in sina mål mm efter augusti 
månads sammanträde. 
 
Inför sammanträdet i maj ska politiken lämna sina förslag/viljeinriktningar för att ge tjänstemännen 
uppdrag och direktiv till deras fortsatta arbete. En återkoppling av ärendet ska ske på sammanträdet 
i juni. 
 
Nämndsspecifika mål ska arbetas fram vid senare tillfälle. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.  
_____________________ 
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RONNEBY KOMMUN 
Socialnämnden                                        Närvarolista  
MANDATPERIODEN 2011  -  2014 

 
Sida       1  
Datum  2012-04-24 

Nr Namn Par-ti När- 
varo 

§ 70 § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  
 1. Kristina Valtersson C X X          

 2. Birgitta Larsson RP X X          

 3. Ingrid Karlsson S X  X         

 4.  Åsa Evaldsson M X X          

 5.  Birgitta Lagerlund M X X          

 6.  Tomas Lundberg M X X          

 7.  Kerstin Haraldsson C            

 8.  Ylva Särnmark FP X X          

 9.  Malin Månsson S X  X         

10.  Leif Olsson S X  X         

11.  Ewa Svensson S X X          

12. Omid Hassib V X  X         

13. Anna-Mi Kullman SD            

 Ersättare              
  1.  Fredrik Stark M            

  2. Carola Granberg M            

  3. Lena Fällgren C            

  4. Monica Fredriksson C X X         Tjänstgörande 

  5. Viktor Thorell FP            

  6.  Johannes Chen KD            

  7. Ulla Bergström RP X           

  8.  Monica Jansson S            

  9. Thomas Svensson S X           

10. Ingrid Svensson S            

11. Juhani Kujansivu S            

12. Johan Palmqvist MP            

13. Marina Tvermoes SD X X         Tjänstgörande 
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