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Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-16 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Socialnämndens arbetsutskott 
 
Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 – 16 00 
 
Beslutande 

Kristina Valtersson (c) Ersättare: 
Birgitta Larsson (rp) Omid Hassib (v) obs. ersättare 
Ingrid K Karlsson (s)  
Åsa Evaldsson (m)  
Ewa Svensson (s)  

 

  
 

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare 
 
 
Övriga deltagare, delvis: Nina Ilvell enhetschef, Matilda Manneklint praktikant, Jessica Bergqvist enhetschef, 
Esti Besedes alkoholhandläggare 
 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
  
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2012-10-23 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 137 - 153   
 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  

 
 

Justerande: Ingrid Karlsson  
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Socialnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum: 2012-10-16 
 
Datum för anslags uppsättande:  2012-10-24  
 
Datum för anslags nedtagande:  2012-11-15 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Underskrift: Ann Hermansson 
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Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(8) 

 
Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-16 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
2011/212 

§ 149  Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd att till allmänheten, året runt, servera 
starköl och andra jästa alkoholdrycker enligt Ronneby kommuns riktlinjer, XXXXXX. 

 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2011-12-16 Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd 

att till allmänheten, året runt, servera 
starköl och andra jästa alkoholdrycker 
enligt Ronneby kommuns riktlinjer,  

   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
XXXXXX har hos Socialnämnden i Ronneby kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 1 § första 
stycket alkohollagen (2010-1622) att få servera starköl samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt och serveringen är 
avsedd för allmänheten. Den sökta serveringstiden är klockan 11 00 – 21 00 alla dagar. 

Bedömning 
Sökanden uppfyller samtliga krav som uppställs i Alkohollagstiftningen, beträffande lokal, 
ekonomiska förutsättningar samt sökandens vandel. Sökanden har genomfört två kunskapsprov utan 
godkänt resultat och har vid flera tillfällen uppmanats att fullfölja sin ansökan, med risk för att den 
annars kommer att avslås. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att avslå XXXXXX ansökan om tillstånd för 
stadigvarande servering av starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, Åsa Evaldsson, M, Ingrid Karlsson, S, Ewa 
Svensson, S samt observerande ersättare Omid Hassib, V. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avslå XXXXXX  ansökan om tillstånd för stadigvarande 
servering av starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXX 
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2012/119 

§ 150  Förslag - Sammanträdestider Socialnämnden och dess arbetsutskott 2013. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-10 Förslag - Sammanträdestider 

Socialnämnden 2013  
   

Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och dess arbetsutskott 2013 presenteras för 
ledamöterna. 
 
Arbetsutskott: Tisdagar kl 13 30 i Listerbysalen 
 

Socialnämnd: Tisdagar kl 13 00 i Listerbysalen 

15 januari 29 januari 
12 februari 26 februari 
12 mars 26 mars 
16 april 30 april 
14 maj 28 maj 
11 juni 25 juni 
Inget sammanträde i juli  
13 augusti 27 augusti 
10 september 24 september 
15 oktober 29 oktober 
12 november 26 november 
10 december 17 december 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att genomföra 2013 års 
sammanträden enligt ovanstående. 
_____________________ 
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2012/118 

§ 151  Socialförvaltningens reception - Förändring av öppethållande. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-10 Socialförvaltningens reception - 

Förändring av öppethållande.  
   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 
Socialförvaltningens öppethållande i receptionen 
Socialförvaltningens reception har av tradition följt de öppettider som Stadshuset och kommunens 
växel haft, mellan kl.08.00-17.00. Sedan en tid tillbaka har öppethållande till stadshuset respektive 
växeln förändrats. 
 
Stadshuset är öppet mellan kl.07.00-17.00 
Växeln har öppet mellan kl.07.00-16.00 
Medborgarservice är öppet mellan kl.07.30-17.00 
 
Socialförvaltningens administration 4,0 tjänster är hårt belastade med arbetsuppgifter genom 
sammanslagningen av handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen.  
Receptionen bemannas dagligen av en person från den administrativa personalen för att ta emot 
besök i luckan, telefonservice och service ut mot förvaltningen mm. Behovet av att frigöra tid för att 
kunna arbeta ostört är förslaget att ändra öppethållandet i receptionen till kl.08.30 – 16.00, 
lunchstängt kl.12.00 -13.00. 
 
Konsekvenserna av detta kan innebära att medborgarservice i ett initialt skede kommer att få något 
högre belastning av besökare som vill komma i kontakt med socialförvaltningen. 
Ansvarig chef (för medborgarservice och växelpersonalen) och undertecknad är överens om förslag 
till förändringar. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås godkänna ovanstående förändring angående socialförvaltningens  
öppethållande i receptionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Ewa Svensson, S, Birgitta Larsson, RP, samt observerade ersättare Omid Hassib, V. 

Yrkanden 
Åsa Evaldsson, M, yrkar att en mätning av externt inkommande samtal tiderna 08.00 – 08.30, 12.00 
– 13.00 och 16. 00 – 17. 00 bör göras innan beslut tas i ärendet.  
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Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, C, ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Åsa Evaldsson, 
M, yrkande om mätning av externt inkommande samtal och finner att Socialnämndens arbetsutskott 
beslutar enligt Åsa Evaldssons, M, yrkande 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att göra en mätning av externt inkommande samtal tiderna 
08.00 – 08.30, 12.00 – 13.00 och 16. 00 – 17. 00. Mätperioden börjar omgående och pågår fram till 
Socialnämndens sammanträde den 30 oktober 2012. 
_____________________ 
Exp. 
Birgitta Ratcovich 
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2012/107 

§ 152  Kurser & Konferenser 2012. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att Blekinge Kompetenscentrum skickat ut en 
inbjudan till – ”Välkommen till en dag med det aktuella temat evidensbaserad praktik i Blekinge” 
till Socialnämnden. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott översänder inbjudan till Socialnämnden.  
_____________________ 
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§ 153  Övriga frågor. 
      

Åsa Evaldsson, M, och Ingrid Karlsson, S, redovisar att de varit på möte gällande Internationell 
strategi och träffat EU-coach Emmy Harlid. 

Beslut 
Socialnämndes arbetsutskott noterar redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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