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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M) ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande §§ 92-134
Malin Månsson (S) 2:e vice ordförande
Kerstin Haraldsson (C) §§ 92-135
Thomas Svensson (S)

Övriga närvarande

Omid Hassib, obs. ers. §§ 92-134
Omid Hassib, tj ers.§§ 135-136
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Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Carin Ingeskog, enhetschef §§ 92-100, 125, 130
Else-Mari Emilsson, enhetschef §§ 92-124, 130-132
Veronica Plessen enhetschef §§ 130
Yvonne Ödman, enhetschef §§ 126-130
Amelie Hultman, alkoholhandläggare §§ 133-135
Ann Hermansson, nämndsekreterare
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§ 92

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) justera dagens
protokoll.
_____________________

Justerandes sign
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Dnr 2017-000036 751

Verksamhetsuppföljning – Utredningsenheten barn och EKB
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt EKB.
Inkomna anmälningar har ökat. Det är skola/barnomsorg, polis, den egna
socialtjänsten m fl som anmäler och det är i första hand brister i omsorgen det gäller.
Även anmälningarna mer än fyra månader har ökat.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Kerstin
Haraldsson (C).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Inhyrning av konsult april t o m juni 2017
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson föredrar ärendet.
Socialförvaltningen har behov av att under perioden april tom juni 2017 hyra in
ytterligare socialsekreterarkonsult.
Socialförvaltningen har sedan sommaren 2015 haft konsulter inhyrda inom
barnavården. I början på 2016 var fyra st konsulter inhyrda. Behovet minskade under
2016 och under perioden september 2016 tom mars 2016 är en konsult inhyrd. I
januari togs beslut om att utöka med ytterligare en konsult under perioden februari
tom april. Bakgrunden till det var personal som slutade och att en förväntad återgång
från långtidssjukskrivning sköts på framtiden.
From mars är sju av tio handläggartjänster besatta. I april kommer en tjänst att
besättas, ytterligare i maj och ytterligare en from 15/6.
From mars kommer aktualiseringar, skyddsbedömningar och förhandsbedömningar
hanteras av två socialsekreterare. En viktig och nödvändig förändring för att kunna
hantera det stora inflödet av nya ärenden. Detta innebär att de pågående
utredningarna behöver hanteras av resterande handläggare. Under mars fem stycken,
under april sex st , under maj sju st och from 15/6 åtta st. F n finns 115 pågående
utredningar. Utav dessa handläggs 41 st av de två inhyrda konsulterna. Ett stort
inflöde i kombination med vakanser och många nyanställda har lett till att det fn
finns 38 st utredningar som pågått längre än 4 månader. Något fler än genomsnittet
för 2016.
De nu inhyrda konsulterna har avtal tom mars och tom april. Att i nuläget med
fortsatta vakanser och ett ökat antal utredningar som pågår längre än 4 månader inte
förlänga konsultmedverkan är inte möjligt. Bedömningen är att det är nödvändigt att
förlänga båda konsulerna tom halvårsskiftet. Under den tiden kan nya medarbetare
komma in i sitt arbete och resurser kan läggas på att få bort utredningar över 4
månader.
Kostnaden för inhyrning av konsulter under första halvåret beräknas till ca 1 350 tkr.
Överskottet pga vakanser inom Utredningsenheten barn för samma period beräknas
till ca 650 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Att socialnämndens arbetsutskott beslutar att hyra in två konsulter till
utredningsenheten barn tom 2017-06-30
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S).
Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg:
Att socialförvaltningen, under perioden april-juni 2017, då extra konsult är inhyrd,
helt arbetar ner siffran under ”mer än 4 månader, ej förlängd totalt” då detta är
lagstadgat och då extra resurs finns till det samt
Att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta aktivt för att finna de 700 000 kr
inom rambudget (ca 0,25 % av årsbudgeten) som konsulterna blir dyrare än
fastanställd personal.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hyra in två konsulter till utredningsenheten
barn tom 2017- 06- 30.
Att socialförvaltningen, under perioden april-juni 2017, då extra konsult är inhyrd,
helt arbetar ner siffran under ”mer än 4 månader, ej förlängd totalt” då detta är
lagstadgat och då extra resurs finns till det samt
Att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta aktivt för att finna de 700 000 kr
inom rambudget (ca 0,25 % av årsbudgeten) som konsulterna blir dyrare än
fastanställd personal.
____________________
Exp.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Verksamhetschef Göran Fridh
Enhetschef Else-Mari Emilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2017-000024 702

XXXXX – Åtgärd avseende tillfälligt tillstånd att servera
alkoholdrycker
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
XXXXX, meddelades tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten att servera
starköl, vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker på serveringsstället
XXXXX från och med den 21 december 2016 till och med den 21 januari 2017.
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida
serveringsverksamheten bedrevs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt
huruvida åtgärd i form av erinran eller varning för bolaget är aktuell.
Förslag till beslut
att XXXXX, meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med
anledning av att minderåriga druckit såväl medhavd alkohol som den som serverades
inne på serveringsstället XXXXX samt allmän oordning utanför och inne på
serveringsstället.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Kerstin
Haraldsson (C), Thomas Svensson (S) samt observerande ersättare Omid Hassib
(V).
Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX, meddelas en varning i enlighet
med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av att minderåriga druckit såväl
medhavd alkohol som den som serverades inne på serveringsstället XXXXX samt
allmän oordning utanför och inne på serveringsstället.
____________________
Exp. XXXXX, Länsstyrelsen i Blekinge Län, Folkhälsomyndigheten i Östersund
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§ 134

Dnr 2016-000159 702

XXXXX – Utredning angående åtgärd rörande brister vid

alkoholservering
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin/andra jästa alkoholdrycker
samt spritdrycker på XXXXX. Socialförvaltningen i Ronneby har på nedan angivna
skäl fått anledning att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet
med reglerna i alkohollagen samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor,
erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.
Förslag till beslut
XXXXX, meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas Svensson
(S), Birgitta Larsson (RP), Kerstin Haraldsson (C), samt observerande ersättare
Omid Hassib (V).
Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX, meddelas en erinran i enlighet
med 9 kapitlet 17 § alkohollagen.
____________________
Exp.

XXXXX
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Folkhälsomyndigheten i Östersund

Justerandes sign
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§ 135

Dnr 2016-000145 702

XXXXX - Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid XXXXX.
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning att utreda huruvida
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt
huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är
aktuellt.
Förslag till beslut
XXXXX meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med
anledning av den återkommande ekonomiska misskötsamheten med restföringar på
skattekontot.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) samt
tjänstgörande ersättare Omid Hassib (V).
Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX meddelas en varning i enlighet
med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av den återkommande ekonomiska
misskötsamheten med restföringar på skattekontot.
____________________
Exp. XXXXX, Länsstyrelsen i Blekinge Län, Folkhälsomyndigheten i Östersund
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§ 136

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) tar upp en fråga om att tidigarelägga socialnämndens
arbetsutskotts sammanträde och istället börja kl 12 30.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) och Thomas Svensson
(S).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar notera frågan till dagens protokoll och
återaktualisera ärendet på sammanträde i april 2017.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

