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Sammanträdesdatum

2017-08-15
Socialnämndens Arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen, Stadhuset, kl 12 30 – 15 35, ajournering kl 14 00 – 14 45

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2017-08-21

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

Ann Hermansson

Ordförande

Åsa Evaldsson

Justerare

Malin Månsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialnämndens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-08-15

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ann Hermansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-09-13

§§ 296 – 333
303 omedelbart
just.
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Socialnämndens Arbetsutskott

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M) ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S) 2:e vice ordförande
Thomas Svensson (S) §§ 296-330, 332-333

Övriga närvarande

Martin Moberg (S) tjänstgörande ers

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 296- 330
Veronica Plessen, enhetschef §§ 296-297, 329
Eric Johansson, teamledare §§ 296-325, 329-330
Amelie Hultman, alkoholhandläggare, §§ 331-332
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens Arbetsutskott

Ärendelista

Justerandes sign

§ 296

Val av justerare

4

§ 297 - 329

Sekretess

§ 330

Verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och EKB
Dnr 2017-000035

40

§ 331

XXXXX - Utredning rörande ekonomiska misskötsamhet

41

§ 332

XXXXX – Utredning angående eventuell åtgärd rörande brister
vid alkoholservering

42

§ 333

Övriga frågor/ärende
Dnr 2017-000014

43

5-39

Utdragsbestyrkande
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§ 296

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens Arbetsutskott

§ 330

Verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn
och EKB
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar tillsammans med teamledare Eric Johansson
en redovisning gällande verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och
ensamkommande barn.
Det har varit ett minskat inflöde av anmälningar i juli. Anmälningar mer än fyra
månader har minskat, i dagsläget är det två ärende. Detta är positivt.
När det gäller ensamkommande barn så har anmälningarna ökat något.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Thomas
Svensson (S).
Beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 331

XXXXX – Utredning rörande ekonomisk
misskötsamhet
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
XXXXX, har meddelats stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, att servera starköl
och vin samt andra jästa alkoholdrycker på avgränsad yta. Socialförvaltningen har
fått in uppgifter som ger skäl att utreda om serveringsverksamhet bedrivs i enlighet
med reglerna i alkohollagen samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller
återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut:
att XXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med
anledning av återkommande restföringar på skattekontot.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta Larsson
(RP) och tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX meddelas en erinran i enlighet
med 9 kap 17 § alkohollagen, med anledning av återkommande restföring på
skattekontot.
Jäv
Thomas Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.
____________________
Exp.
XXXXX
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen i Blekinge Län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 332

XXXXX – Utredning angående eventuell åtgärd rörande

brister vid alkoholservering
Sammanfattning
Alkoholhandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
XXXXX, har meddelats stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten att servera
starköl, vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker på XXXXX i RONNEBY.
Socialförvaltningen har fått in uppgifter som ger skäl att utreda om
serveringsverksamhet bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt huruvida
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående utredning lämnar undertecknad följande förslag till beslut:
att XXXXX, meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen med
anledning av brister i alkoholserveringen.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta Larsson
(RP) och tjänstgörande ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX, meddelas en erinran i enlighet
med 9 kap 17 § alkohollagen, med anledning av brister i alkoholserveringen.
____________________
Exp.

XXXXX
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen i Blekinge Län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Dnr 2017-000024 702

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar:
Att arbetsutskottets möten under hösten kommer att börja kl 12 30 och att en
avstämning hur detta har fungerat ska göras i november/december 2017.
Att Statens Institutionsstyrelse, SiS, Urban Lindberg vik generaldirektör, har
översänt ett skriftligt svar (som läses upp) samt en tidsplanering, på den skrivelse
som ordföranden fick i uppdrag av socialnämnden att tillskriva SiS gällande
platstillgång.
Att på socialnämndens sammanträde den 28 september 2017, kommer de
förtroendevalda revisorerna, Kjell GG Johansson (M), Birger Trellman (C) och Bo
Larsson (S) att delta.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) och tjänstgörande
ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens
protokoll.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

