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Beslutande 

Kristina Valtersson (c) Ersättare: 
Birgitta Larsson (rp) Leif Olsson, tjänstgörande ers § 35  
Ingrid K Karlsson (s) §§ 36-51  
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2012/20 

§ 35  Ekonomisk månadsredovisning/Anslagsförbrukning, februari. 
      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar tillsammans med verksamhetschef Göran Fridh, 
sektionschef Nina Ilvell och ekonom Eva Robertsson ekonomisk redovisning/anslagsförbrukning 
för februari.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Birgitta Larsson, 
RP, Leif Olsson, S, samt Åsa Evaldsson, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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2011/197 

§ 48  Ansökan om medel för särskild förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-05 Ansökan om medel för särskild förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande 
barn, reviderad skrivelse.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 SOC § 4/2012 2012-01-31, Ansökan om 
medel för särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-12-21 SOC § 182/2011 2011-12-13, Ansökan 
om medel för särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

   

Sektionschef Nina Ilvell föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade under § 4/2012 att återremittera ärendet för vidare utredning. 

Sammanfattning 
Socialnämnden är enligt lag skyldig att göra en framställning eller ansökan till tingsrätten om 
vårdnad eller förmyndarskap för en underårig där vårdnadshavaren är avliden eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden.  Detta gäller för ensamkommande barn efter att de fått permanent 
uppehållstillstånd, PUT. 

Vid valet av vårdnadshavare får hänsyn tas till bl.a. barnets ålder och utveckling samt den 
personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är viktigt att den som föreslås har 
kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget. 

En socialnämnd kan inte frånsäga sig sitt ansvar att framställa, eller väcka talan till tingsrätten, om 
särskilt förordnad vårdnadshavare t e x på grund av svårigheter att hitta lämpliga personer för 
uppdraget. Då uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare inte skiljer sig nämnvärt från 
uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar, kan gode män här på ett naturligt 
sätt övergå till att blir särskild förordnad vårdnadshavare. Det är oftast de gode männen som har 
bäst insyn och kunskap om barnets livssituation. 

Rätt till arvode 
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har 
rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. 
Endast för den del som avser förmyndarskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 § FB. 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det dock viktigt att dessa personer erhåller en skälig 
ersättning för detta uppdrag. 

En särskilt förordnad vårdnadshavare blir med automatik också förordnad förmyndare. En 
förordnad förmyndare står under överförmyndarens tillsyn på samma sätt som för god man för 
ensamkommande barn och förvaltare. Socialnämnden har ingen tillsyn över del som rör 
vårdnadshavarskapet. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt SKL utbildas för närvarande olika praxis i landet. Några kommuner låter överförmyndaren/ 
överförmyndarnämnden ta hela kostnadsansvaret, i andra delas kostnaden upp mellan 
överförmyndaren/överförmyndarnämnden och socialnämnden.  

Många kommuner ger idag samma arvode till en särskilt förordnad vårdnadshavare som till god 
man för ensamkommande barn. 

Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun beslutade 2011-10-19 § 159 samt 2012-01-16 § 233, 
att från och med 2012-01-01 arvodera gode män till ensamkommande barn med 2 000 kr/mån. 
Arvodet på 2 000 kr utgår fram till en månad efter det att Migrationsverket meddelat beslut om 
permanent uppehållstillstånd, PUT. Efter detta datum utgår arvode med 1 000 kr per månad fram till 
datum då särskild förordnad vårdnadshavare är utsedd av Tingsrätten.  

Utöver arvode utgår en kostnadsersättning med 500 kr/mån fram till dess att särskild förordnad 
vårdnadshavare är utsedd, samt körersättning 1,85 kr/km enligt redovisning. 
 
Ronneby har idag fem platser för ensamkommande barn på Cura Park, varv tre måste vara för 
asylsökande. Det tar uppskattningsvis 6-8 veckor för ungdomarna att få uppehållstillstånd i de fall 
det inte uppstår några hinder. Enligt tidigare beräkning kommer Ronneby att ta emot ca 12 barn/år. 
Genomsnittlig ålder på ungdomarna är 16 år och när de kommer att vara runt 17 år kommer tio 
ensamkommande barn/år att ha särskild förordnade vårdnadshavare. 10 barn x 12 månader x 1 500 
kr =180 tkr samt tillägg för körersättning. 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta  

- att arvode och ersättning utgår till särskild förordnad vårdnadshavare med arvode  
1 000 kr/mån och omkostnadsersättning 500 kr/mån i enlighet med överförmyndarnämndens 
beslut 2011-10-19, § 159, samt 2012-01-16 § 233 om arvode/ersättning till gode män efter 
PUT. Uppskattad kostnad ca 200 tkr. 

- samt att överförmyndarnämnden administrerar utbetalning av arvode/ersättning till särskild 
förordnad vårdnadshavare, då övermyndarnämnden har tillsynen över den del av uppdraget 
som rör förmyndare. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, Åsa Evaldsson, M samt observerande ersättare Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta  

- att arvode och ersättning utgår till särskild förordnad vårdnadshavare med arvode  
1 000 kr/mån och omkostnadsersättning 500 kr/mån i enlighet med överförmyndarnämndens 
beslut 2011-10-19, § 159, samt 2012-01-16 § 233 om arvode/ersättning till gode män efter 
PUT. Uppskattad kostnad ca 200 tkr. 

- samt att överförmyndarnämnden administrerar utbetalning av arvode/ersättning till särskild 
förordnad vårdnadshavare, då övermyndarnämnden har tillsynen över den del av uppdraget 
som rör förmyndare. 

_____________________ 
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2011/128 

§ 49 XXXXXXX- Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd, att till allmänheten servera 
vin, sprit och starköl. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-07-28 Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd 

till xxxxxx, att till allmänheten servera vin, 
sprit och starköl i nya lokaler, enligt 
Ronneby kommuns riktlinjer.  

   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
XXXXXXX, med organisationsnummer XXXXXXX har hos Socialnämnden i Ronneby 
kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om 
att få servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker  vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt för servering till 
allmänheten. Den sökta serveringstiden är 11 00-01 00 söndag-torsdag samt 11 00-03 00 
fredag-lördag samt dag innan helgdag i svensk almanacka.  
 
Sökanden driver i nuläget XXXXXXX och ska flytta hela verksamheten till XXXXXXX 
De nya lokalerna kommer att ha ett mer välutrustat kök och plats för fler sittande gäster. 
Enligt Räddningstjänstens bedömning begränsas i antalet gäster till maximalt 30 personer. 
Lokalerna är under renovering vid ansökningstillfället. 
 
Sökanden avser att flytta sin befintliga verksamhet till större lokaler, i vilka det också skall 
kunna vara möjligt att servera alkoholdrycker. Inriktningen på verksamheten kommer även 
fortsättningsvis att vara pizzeria, men även med á la carte servering.  
 
Verksamhetens målgrupp är primärt de som bor i närområdet. Förhoppningen är dock att 
flytten till de nya lokalerna skall medföra en utökad kundkrets, främst bestående av de som 
lockas till korsningen XXXXXXX, av det nya serveringstället XXXXXXX samt av 
XXXXXXX.  

Bedömning 
Den tidigare verksamheten har huvudsakligen bestått av försäljning av mat för avhämtning.  
Sökanden flyttar nu den befintliga verksamheten till större lokaler, vilka har plats för fler 
sittande gäster. Vidare finns ett mer välutrustat kök, vilket möjliggör matlagning i större 
omfattning än i dagsläget. Detta innebär att sökanden uppfyller de grundläggande kraven 
för servering av alkoholdrycker. Efter flytten hamnar verksamheten också i ett bättre 
geografiskt läge, vilket troligtvis ger till följd fler sittande gäster och därmed en efterfrågan 
på alkoholdrycker.   
 
Sökanden har genomfört det lagstadgade kunskapstestet i alkohollagstiftningen vid tre 
tillfällen men inte uppnått godkänt resultat. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(10) 

 
Socialnämndens arbetsutskott 2012-03-13 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

I alkohollagens 8 kap. 12§ framgår att ”Sökanden skall genom att avlägga ett prov visa 
att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs 
för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamhet”.  

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan 
om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle. 
 
Sökanden är inte föremål för undantag från att avlägga Kunskapsprov. Det kan därmed inte 
anses att sökanden uppfyller alkohollagens krav på personlig lämplighet enligt 8 kap. 12 §. 
Alkohollagens krav i denna del är således inte uppfyllda för serveringstillstånd. 
 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. Detta gjordes 
muntligen 2012-02-16, vid senaste kunskapsprovet. 

Kommunicering 

Förslag till beslut 
att  avslå XXXXXXX ansökan om tillstånd för stadigvarande servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valterson, C, ledamot Ingrid Karlsson, samt observerande 
ersättare Leif Olsson, S. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avslå XXXXXXX ansökan om tillstånd för 
stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXXX 
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2012/29 

§ 50  Tillsynsärende, XXXXXXX 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-02-17 Tillsynsärende, XXXXXXX    

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
XXXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid 
XXXXXXX. Socialkontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida 
åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
XXXXXXX bedriver sedan 2012-01-01 verksamhet på. Serveringsstället finns på XXXXXXX 
Serveringstillstånd utfärdades 2012-01-20 och avser servering av vin, starköl samt andra jästa 
alkoholdrycker.  

 
XXXXXXX har genom försumlighet serverat spritdrycker, trots att tillstånd saknas för detta. Både i 
ansökan om serveringstillstånd samt i tillståndsbeviset anges att ansökan/ tillståndet avser starköl, 
vin samt andra jästa alkoholdrycker. Detta har dock inte uppmärksammats av tillståndshavarna.  

 
Samtliga bolagsmän kallas till möte 2012-02-09 med alkoholhandläggaren samt Björn Petersson. 
Vid samtalet framkommer att de missat kryssa i rutan för spritdrycker under uppgifter om 
serveringens omfattning. Vid ansökningstillfället var alltså avsikten att ansökan även skulle omfatta 
spritdrycker men på grund av ett skrivfel har detta inte skett.   
 
Samtliga bolagsmän är införstådda med att servering har skett utan gällande tillstånd. 

Bedömning 
 

Utredaren anser att överträdelse i och för sig har skett av 8 kap 1§ alkohollagen, men att detta har 
gjorts utan uppsåt. Hade ansökan om serveringstillstånd varit korrekt ifylld, finns det inget skäl att 
anta att denna inte skulle beviljas. Tillståndshavaren kan därför inte anses ha gjort någon oskälig 
vinnig genom sin försumlighet. Samtidigt måste vikten av att sätta sig in i vad tillståndet avser 
understrykas. Det faktum att tillståndshavaren inte läst igenom och därmed förstått vad tillståndet 
avser, samt att restaurangen serverat spritdrycker, trots att tillstånd för detta saknas, bör 
sammantaget vara grund för en erinran i enlighet med 9 kap 17 § alkohollagen.  

 

Kommunicering har skett 2012-02-09 i enlighet med reglerna i 17 § förvaltningslagen vid ovan 
nämnda möte, då bolagsmännen blivit informerade om att ärendet kommer att leda till en utredning 
med eventuell påföljd. 

Kommunicering 
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Förslag till beslut 
att XXXXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kap 17 § alkohollagen.  

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kap 17 
§ alkohollagen.  
_____________________ 
Exp. 
XXXXXXX 
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§ 51  Övriga frågor. 
 
Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar följande inbjudningar: 
 
Länsstyrelsen  - Utbildning kring barnen i Migrationsverkets processer, Ronneby- salen, Stadshuset 
måndagen den 16 april 2012 kl 09 30 – 15 00. 
 
Blekinge Kompetenscentrum - Brukarinflytande & medverkan, Kulturcentrum den 16 april 2012,  
kl 08 30 – 12 00. 
 
Blekinge bildningsförbund - Festival Spezial 2012, Kulturcentrum fredagen den 4 maj kl 08 30 –  
15 00.  

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, M, yrkar att presidiet deltar i utbildningen kring barnen i Migrationsverkets 
processer. 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att låta presidiet delta i Utbildning kring barnen i 
Migrationsverkets processer, Ronneby- salen, Stadshuset måndagen den 16 april 2012  
kl 09 30 – 15 00. 
 
Föreslå att Socialnämnden beslutar att låta ordförande Kristina Valtersson, C, och någon från 
oppositionen delta i Brukarinflytande & medverkan, Kulturcentrum den 16 april 2012, 
 kl 08 30 – 12 00.  
 
Notera informationen om Festival Spezial till protokollet. 
_____________________ 
Exp. 
Kristina Valtersson 
Birgitta Larsson 
Ingrid Karlsson 
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