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Sammanträdesdatum

2019-01-15
Socialnämndens Arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen Stadshuset, kl 13 00 – 15 15, ajournering 14 45 – 15 00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2019-01-18 kl 07 30.

Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Ann Hermansson

Ordförande

Therese Åberg (M)
§§
§ 1-4, 6-23
§§§

Anna Carlbrant (-)
§5

Justerare

Malin Månsson (S)

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

Beslutsinstans

Socialnämndens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-02-11

§ 1 - 23
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Socialnämndens Arbetsutskott

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Therese Åberg (M) ordförande §§ 1-4, 6-23
Anna Carlbrant (-)ordförande § 5
Anna Carlbrant (-) 1:e vice ordförande §§1-4, 6-23
Malin Månsson (S) 2:e vice ordförande
Thomas Svensson (S)
Nicolas Westrup (SD)

Ersättare

Birgitta Lagerlund (M) obs. ersättare

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Åsa Siebert, enhetschef §§ 2-14, 20, 23
Else-Mari Emilsson, enhetschef §§ 15-18, 20-21
Peter Börjesson, enhetschef §§ 1, 19, 22
Yvonne Ödman, enhetschef § 20
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Övriga

XXXXX
XXXXX

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens Arbetsutskott

Ärendelista

Justerandes sign

§1

Val av justerare

4

§ 2 - 20

Sekretess

§ 21

Verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningsenheten barn
samt EKB

25

§ 22

XXXXX– Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholhaltiga
drycker

26

§ 23

Övriga frågor/ärende

28

5-24

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens Arbetsutskott

§1

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Therese Åberg (M) och Anna
Carlbrant (-) att justera dagens protokoll, fredagen den 18 januari 2019
kl 07 30.
Ordförande Therese Åberg (M) meddelar att hon kommer att vara jävig i ett
ärende på dagens sammanträde, då träder 1:e vice ordförande Anna Carlbrant
(-) in som ordförande.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens Arbetsutskott

§ 21

Verksamhetsuppföljning barn- och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande barn
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten barn och
ensamkommande barn.

Deltar i debatten
Ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Anna Carlbrant (-), Malin Månsson
(S), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD) och observerade ersättare Birgitta
Lagerlund (M).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr 2018-000152 702

XXXXX – Åtgärd avseende tillstånd att servera akoholhaltiga
drycker
Sammanfattning
Enhetschef Peter Börjesson föredrar utredning i ärendet.
XXXXX har 2012-07-02 meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid
XXXXX, Ronneby. Tillståndet har efter ansökan 2016-ll-30 ändrats med utökad
serveringstid till kl 03.00 fredag, lördag samt dag före allmän helgdag.
Socialkontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen
(1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller
återkallelse av tillstånd är aktuellt.
Kommunisering har skett i enlighet med reglerna 25 § Förvaltningslagen.
XXXXX har anmält företräde och lämnar sina synpunkter i ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Anna Carlbrant (-), Malin Månsson
(S), Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD) och observerade ersättare Birgitta
Lagerlund (M).
Yrkande
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Thomas Svensson (S)
bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX, meddelas en erinran i enlighet med 9
kapitlet 17 § alkohollagen med anledning av noterade brister i alkoholserveringen 201810-27.
__________________
Exp.
XXXXX, Länsstyrelsen i Blekinge län, Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Therese Åberg (M) redovisar att socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 12 februari föreslås flyttas till den 13 februari 2019, detta då
presidiet är inbjudna till en Dialogdag.
Enhetschef Åsa Siebert informerar om att enheten håller på att ta fram material för
rekrytering av nya familjehem. Informationsmaterialet ska lägga upp på hemsidan, i
samarbete med kommunikationsenheten. Detta kommer att vara klart i vår.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att förvaltningen har pausat
förebyggande teamet, inga fältsekreterare kommer att vara i arbete tiden 1 januari
tom 30 april 2019. Det är utredningsenheten barn som behöver personal för att klara
sitt uppdrag. Effekten av socialnämndens arbetsutskotts beslut, under § 318/2018, att
inte bevilja en förlängning av konsult i tre månader har inneburit vidtagen åtgärd.
Detta är ett beslut som förvaltningschefen har tagit. Om det finns behov av en
förlängning så blir det ett beslut i nämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Thomas
Svensson (S).
Yrkande
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att sammanträdet den 12 februari flyttas till
den 13 februari 2019, samt att notera övrig information till dagen protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att flytta sammanträdet den 12 februari till
den 13 februari 2019, samt att notera övrig information till dagens protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

