Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(16)

Sammanträdesdatum

2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott
Plats och tid

Digitalt via Skype, kl. 13:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Digital signering kl. 17:00 2021-06-22

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Albin Ottosson
Ordförande

Therese Åberg
Justerare

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

Beslutsinstans

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-22

Datum då anslaget tas ned

2021-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

Albin Ottosson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 113-147

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Observerande
ersättare

Therese Åberg (M), jäv § 131
Anna Carlbrant (-), ordförande § 131
Malin Månsson (S)
Thomas Svensson (S)
Nicolas Westrup (SD)
Kerstin Haraldsson (C)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Jessica Masmanidou, verksamhetschef §§ 146-147
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 146-147
Else-Mari Emilsson, enhetschef §§ 133-145
Malin Gustafsson, enhetschef §§ 115-116
Veronica Plessen, enhetschef §§ 117 & 145
Amelie Hultman §§ 114 & 145
Albin Ottosson, nämndsekreterare

Övriga

XXX

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15

3(16)

Socialnämndens arbetsutskott

Ärendelista
Dnr 2021-000001 006

4

Val av justerare .................................................................................. 4
Dnr 2021-000049 702

5

Utredning avseende sanktionsåtgärd för tillstånd att servera
alkoholdrycker på XXX, Ronneby ....................................................... 5
§§ 115-145

Dnr 2021-000011 751

11

Individärenden 2021- Sekretess ....................................................... 11
Dnr 2021-000116 041

12

Förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25 ..................................... 12
Dnr 2021-000107 001

14

Redovisning av uppdrag från Socialnämndens AU 210420 .............. 14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott

Dnr 2021-000001 006

Val av justerare
Beslut
Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera
dagens protokoll. Justering sker digitalt klockan 17:00 2021-06-22.
________________
Exp: Akten
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Dnr 2021-000049 702

Utredning avseende sanktionsåtgärd för tillstånd att
servera alkoholdrycker på XXX, Ronneby
Alkohol- och tobakshandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
Sammanfattning
XXX, c/o XXX, XXX, XXX, med org.nr. XXX, har sedan 2016-01-29, ett
stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin samt andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på restaurang XXX, XXX, 372 34 Ronneby.
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.
UTREDNING
Översiktlig beskrivning av serveringsstället
XXX är en lunch-och kvällsrestaurang centralt beläget i Ronneby.
Restaurangen har enligt tidigare utfärdat tillstånd serveringstid mellan
klockan 11:00 till klockan 22:00 samtliga dagar. Driften av restaurangen
lokalt sköts främst av XXX.
Uppmärksammade missförhållanden
Enligt uppgifter från Syna kreditupplysningstjänst inkomna 2020-07-03 till
alkohol-och tobakshandläggningen i Ronneby har bolaget en
betalningsanmärkning från XXX som ansökt om betalningsföreläggande
med ett belopp om 10 643 kr.
Enligt uppgifter från Syna kreditupplysningstjänst inkomna 2020-11-25 till
alkohol-och tobakshandläggningen i Ronneby har bolaget en
betalningsanmärkning från XXX som ansökt om betalningsföreläggande
med ett belopp om 359 kr.
Enligt uppgifter från Syna kreditupplysningstjänst inkomna 2021-02-17 till
alkohol-och tobakshandläggningen i Ronneby har bolaget nu även en
betalningsanmärkning från XXX som ansökt om betalningsföreläggande
med ett belopp om 2 452 kr. Dessutom visar senaste uppgifterna från SYNA
en sammanställning som uppvisar att det under de senaste tre (3) åren totalt
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förekommit sju (7) stycken betalningsanmärkningar. Det finns också
anmärkningar avseende felparkeringsavgifter och fordonsskatter.
Vid ytterligare grundligare kontroll av bolaget 2021-05-25 visar SYNA
kreditupplysning att XXX nu företräds av två personer, en ledamot och en
styrelsesuppleant och firman tecknas var för sig av ledamoten och
suppleanten. Det finns nu totalt tre huvudmän som har kontroll över aktierna
i bolaget. Enligt utredning som gjorde i samband med ansökan om tillstånd
under början på 2016 finns det en fjärde delägare som enligt senaste
uppgifterna från Bolagsverket inte längre står med som huvudman.
Den senaste ändringen i styrelsen är enligt uppgifter från Bolagsverket gjord
2020-05-12, vilket inte har anmälts till kommunen. Inte heller senaste
ändring avseende verklig huvudman som enligt Bolagsverket gjordes 201801-26 har anmälts till kommunen.
Vidtagna åtgärder
Med anledning av uppgifterna från Syna kreditupplysningstjänst så skickas
remiss till Skatteverket Härnösand. Remissyttrandet som återkommer visar
på betalningskrav/betalningsuppmaningar även hos Skatteverket.
Sökande informerats därför brevledes, 2021-04-07, om att undertecknad
inlett en utredning med anledningen av upplysningar från
kreditupplysningstjänsten SYNA samt Skatteverket.
Första brevet som skickades med mottagningsbevis till tillståndshavare
återkom utan att tillståndshavare hämtat ut brevet.
Utredare skickar återigen brevet med mottagningsbevis, denna gång till
tillståndshavarens hemadress. Mottagningsbevis återkommer denna gång och
visar att brevet mottogs 2021-05-12 av tillståndshavaren.
Tillståndshavare kontaktar utredare 2021-05-21 via telefonsamtal och
förklarar att första brevet som gick till bolagets adress inte hämtades ut på
grund av att tillståndshavaren legat sjuk hemma och därför missat brevet.
Utredare informerar om att tillståndshavaren ska inkomma med yttrande
senast 2021-06-01 avseende tillsynsärendet.
Sökande har således beretts möjlighet att yttra sig över
betalningsanmärkningarna och inkom med yttrande 2021-05-31.
Utredare har under utredningens gång även fått fram uppgifter om ändringar
i styrelsen samt ägarförhållanden som ska ha skett 2018-01-26 samt 202005-12. Dessa ändringar har inte anmälts in till kommunen.
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Den fullständiga utredningen har kommunicerats till tillståndshavare innan
beslut i ärende fattas. Information om möjligheten att begära företräde eller
inkomma med ytterligare skriftligt yttrande har delgivits sökande.
Remissyttranden
2021-03-26 inkommer remissyttrande från Skatteverket i Härnösand genom
uppgiftslämnare Iréne Lindfors-Jonasson.
Enligt yttrandet har bolaget XXX ett betalningskrav från januari 2021 till ett
belopp om 63 142 kr. Även en av företrädarna för bolaget har ett
betalningskrav på 54 897 kr från december 2020 och en annan företrädare
har en betalningsuppmaning på 869 kr från januari 2021.
Ovanstående handläggare från Skatteverket har, 2021-06-01, via
telefonsamtal med utredare, bekräftat att betalningskraven/uppmaningarna
betalades innan de gick vidare till Kronofogden och att det inte finns någon
aktuell betalningsuppmaning eller ett aktuellt betalningskrav i dagsläget på
bolaget eller dess företrädare.
Tillståndshavarens inställning
Tillståndshavare har genom skriftligt yttrande inkommit till Ronneby
kommun 2021-05-31 angivit följande:
Hej, vi har fått ett brev från er om att vi har några anmärkningar som vi har
missat att betala. Från början när jag och min kusin startade företaget, min
kusin registrerade bolagsadress i XXX där han bor. Det har varit några
fakturor som skickas hem till honom och han arbetar mest utanför XXX,
därför det har hänt att vi missat det. Men vi har kontaktat alla leverantörer
och ändrat adress till XXX. Det kommer inte att hända igen. Jag skickar med
alla kvitton som bevisar att vi har betalt. Tack.
XXX.
Bedömning
Utredarens överväganden
XXX, med organisationsnummer XXX, har inte tidigare varit föremål för
någon utredning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen sedan erhållit
tillstånd 2016-01-29.
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Enligt Skatteverkets yttrande inkommit 2021-03-26 samt upplysningar från
SYNA har det förekommit flera betalningsuppmaningar/krav enligt
beskrivning ovan i utredningen.
Vid den senaste kontrollen i SYNA som gjordes av utredare upptäcks även
att bolaget gjort en ändring i styrelsen 2020-05-12 och en ändring avseende
verklig huvudman 2018-01-26. Detta utan att meddela kommunen.
Enligt Alkohollagens 8 kap 12 § får ”serveringstillstånd meddelas endast
den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer att bedrivas med i enlighet
med de krav som ställs upp i denna lag”. Detta gäller även efter att
serveringstillstånd meddelats. Det åligger tillståndshavaren att fortsätta vara
ekonomiskt och personligt lämplig att inneha ett serveringstillstånd.
Vidare framkommer av Alkohollagens 9 kapitel 17 och 18 §§ att en kommun
får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller i
vissa fall återkalla ett serveringstillstånd, om tillståndshavaren inte uppfyller
de krav som gällde för tillståndets meddelande eller följer de bestämmelser
som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.
Enligt Alkohollagens 9 kap 11 § andra stycket ska tillståndshavaren anmäla
till kommunen betydande förändringar avseende ägarförhållanden. Som
ovanstående utredning visar har XXX inte meddelat ändring eller inkommit
med handlingar avseende ägarförhållande och ändringar i styrelsen/ändring
avseende verklig huvudman som enligt Bolagsverket skedde 2018-01-26 och
2020-05-12.
Tillståndshavarens har inte tidigare har varit föremål för någon utredning av
sanktionsåtgärd. Med hänsyn till det samt att tillståndshavaren har meddelat
vidtagna åtgärder avseende betalningsanmärkningarna och även att dessa är
åtgärdade gör alkohol-och tobakshandläggare bedömningen att en
återkallelse av tillståndet, i nuläget, är en alltför ingripande åtgärd.
Det återstår då att tilldela bolaget en varning eller en erinran angående de
brister som uppdagats i denna utredning. Vid bedömningen har utredare
noterat att betalningskraven/betalningsanmärkningar från Skatteverket inte
gått vidare till kronofogden utan betalats innan dess. Det har heller inte varit
några upprepade betalningsanmärkningar eller betalningskrav från
Skatteverket under en treårsperiod. Det har däremot även förekommit ett
antal betalningsanmärkningar från andra fordringsägare. Bolaget har därmed
brustit vad gäller den ekonomiska lämpligheten då det inte är tillräckligt att
reglera skulder i efterhand för att kunna bedömas som ekonomisk skötsam.
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Därtill har även bolaget underlåtit att anmäla ändringar enligt Alkohollagen
9 kap 11 § andra stycket.
Alkohol-och tobakshandläggare har slutligen landat i att tillståndshavaren
bör meddelas en erinran i första hand på grund av att bolaget har gjort
ändringar för att undvika liknande misstag avseende ekonomin i framtiden
samt att bolaget bör ges en möjlighet att inkomma med en anmälan om
ändring innan eventuellt ännu kraftfullare sanktionsåtgärd bör övervägas.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut:
att XXX, med organisationsnummer XXX meddelas en erinran i enlighet
med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av ekonomisk
misskötsamhet samt med anledning av att bolaget inte meddelat kommunen
ändringar avseende verklig huvudman/ändring i styrelse som gjorde 201801-26 och 2020-05-12 enligt Bolagsverket samt,
att XXX, med organisationsnummer XXX, åläggs att senast 2021-07-01
inkomma med skriftlig anmälan till kommunen gällande ändringar som har
skett 2018-01-26 samt 2020-05-12.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Thomas Svensson (S), Nicolas Westrup (SD), Malin
Månsson (S), Anna Carlbrant (-).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Anna Carlbrant (-)
yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar:
att XXX, med organisationsnummer XXX meddelas en erinran i enlighet
med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av ekonomisk
misskötsamhet samt med anledning av att bolaget inte meddelat kommunen
ändringar avseende verklig huvudman/ändring i styrelse som gjorde 201801-26 och 2020-05-12 enligt Bolagsverket samt,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott

att XXX, med organisationsnummer XXX, åläggs att senast 2021-07-01
inkomma med skriftlig anmälan till kommunen gällande ändringar som har
skett 2018-01-26 samt 2020-05-12.
________________
Exp: Akten
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§§ 115-145

Dnr 2021-000011 751

Individärenden 2021- Sekretess
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Dnr 2021-000116 041

Förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25
Sammanfattning
Socialnämnden har under flertalet år dragits med stora underskott med
undantag i bokslut 2020. Under 2020 överflyttades medel från balanskontot
för ensamkommande barn vilket innebar ett överskott. Det av
kommunfullmäktige beslutade planbeloppet för 2022/23 kommer inte att
täcka de beräknade kostnaderna för kommande år. Socialnämnden har i sin
analys inför kommande år gjort genomlysning av samtliga konton på
detaljnivå samt prognostiserat kostnader för kommande år. Socialnämndens
ansvarsområde påverkas ofta av skeenden i samhället. Många säger och
varnar för pandemins effekter på den psykiska hälsan. En stor osäkerhet är
hur kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd påverkas av
pandemin.
Bedömning
Socialnämndens ansvarsområde är till sin helhet lagstyrd. Socialnämnden har det
yttersta ansvaret för individer i behov av socialt stöd och omsorg.
Förvaltningen har i sin genomlysning bedömt att socialnämndens budgetram är i
behov av att utökas med 16 489 tkr. I beloppet utgörs 7 926 tkr uppräkningar av
avgifter, hyror mm. Den privata utföraren, Stenåsa enligt LOV, ska kompenseras
ersättning på helår vilket innebär 1 907 tkr utöver de medel som är budgeterade.
Övriga äskanden utgör placeringskostnader samt kostnader ekonomiskt bistånd.
Socialnämnden har löpande vidtagit åtgärder för att få ekonomi i balans.
Socialförvaltningen har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder för att
få ekonomi i balans. Exempelvis, införande av digitala medarbetare inom
försörjningsenheten, omorganisation individ- och familjeomsorgen (bl.a. för att
skapa en mer sammanhållen barnavård). Inom funktionsstöd har hanteringen av
covid-19 de gångna åren krävt mycket fokus och resurser. Ett antal individer kräver
externa placeringar pga. stora varaktiga och omfattande behov med svåra
beteendestörningar.
Risk- och konsekvensanalys

Vid utebliven utökning av budgetram riskerar Socialnämnden underskott i
sin budget. Socialnämnden föreslår inte neddragningar av personalkostnader
då det bedöms kontraproduktivt. Klientrelaterade kostnader riskerar att öka.
Det skulle påverka arbetsmiljön negativt för våra medarbetare och därmed
riskera långtidssjukskrivningar samt ökad personalomsättning.
Arbetsbelastningen bedöms redan idag vara mycket hög.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Socialnämnden
besluta:
- att godkänna förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25 samt äskande av medel,
nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.
- att samtliga äskanden (läs bilagor) prioriteras på samma nivå, prioriteringsnivå 1.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden besluta:
- att godkänna förslag till budget 2022-2023 plan 2024/25 samt äskande av medel,
nyckeltal och väsentliga verksamhetsförändringar.
- att samtliga äskanden (läs bilagor) prioriteras på samma nivå, prioriteringsnivå 1.

________________
Underlag: Förslag till budget 2022/23 plan 2024/25
inkl. bilagor
Exp: Akten, Ekonomienheten
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Dnr 2021-000107 001

Redovisning av uppdrag från Socialnämndens AU
210420
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Förvaltningen fick av Socialnämndens Au § 81 i uppdrag att redovisa
följande uppdrag
-

Teamorganisationen ska redovisas

Teamorganisationen fastställdes av förvaltningens ledningsgrupp i slutat på
mars och information om modellen gick ut i organisationen därefter bl.a
genom en gemensam digital informationsträff för Funktionsstöds
enhetschefer 8/4 och för alla medarbetare på IFO den 22/4.
Teamorganisationen innebär att det efter beslut i ledningsgrupp bildas ett
tvär professionellt team som under en tid gemensamt arbetar i ett ärende.
Teamorganisationen är tänkt som ett komplement till annan samverkan och
ersätter inte SIP, nätverksmöten och andra former av samverkan. Hittills har
team bildats i ett ärende.
Bifogar Rutin för teamorganisation
- Processkartläggning från Sesam ska redovisas

Personalen på Sesam har tillsammans med Kvalitetsutvecklaren satt igång
arbetet med processkartläggning. Arbetet har blivit fördröjt pga sjukdom
men beräknas bli färdigt efter sommaren.
- Skottlandsmodellen ska redovisas

Skottlansmodellen är ett arbetssätt för stöd till barn utformat i Skottland med
start för ca 15 år sedan. Arbetssättet bygger på att alla inblandade aktörer har
en gemensam grund i form av gemensam kunskap, språk och arbetssätt.
Modellen bygger även på utökad samordning och tydlig ansvarsfördelning.
Enligt skottlandsmodellen har alla barn en ” särskilt namngiven person” som
ansvarar för att identifiera och agera utifrån de extra behov ett barn har. I
Skottland är först en barnmorska, sedan en barnavårdssjuksköterska och från
fem år ålder en rektor särskilt namngiven person.
Om barnet behöver stöd från mer än en samhällsaktör ansvar den särskilt
namngivne personen för att en ”barnplan” upprättas vid ett gemensamt möte
tillsammans med barn och vårdnadshavare. När ett barn har en barnplan
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utses en ”ansvarig samordnare” för innehållet i barnplanen. Ansvarig
samordnare är en person från den samhällsaktör som har störst ansvar tex en
sjuksköterska eller en socialarbetare.
Erfarenheten från Skottland är goda genom förbättrade levnadsvillkor för
barn och en mera hanterlig, smidigare process för vårdnadshavarna och de
olika professionerna. Utmaningarna är att alla aktörer behöver anamma ett
nytt och samstämmigt arbetssätt och att vissa aktörer upplevde att de fick ett
större ansvar än tidigare.
Mer info om Skottlandsmodellen finns på skottlandsmodellen-getting-itright-for-every-child-1.pdf (regionkronoberg.se)
Att tillämpa hela eller delar av Skottlandsmodellen förutsätter samverkan
med andra aktörer främst skola och region. Det pågår inom ramen för
samverkansarbetet mellan kommun och region ett kontinuerligt arbete med
att förbättra samordning och förtydliga ansvarsfördelning som exempel kan
arbetet med utveckling av SIP (Samordnad Individuell Plan) och Barnsäkert
projekt nämnas. Att mer konkret efterlikna Skottlandsmodellens centrala
delar med ” särskilt namngiven person” och ”ansvarig samordnare”
förutsätter en mera genomgripande förändring av arbetssätt som behöver
förankras både politiskt och på ledningsnivå i flera organisationer. Detta
gäller även vid en mera begränsad tillämpning av arbetssättet. Att fullt ut
arbeta enligt Skottlandsmodellen förutsätter ändringar i lagar och övriga
regelverk
-

Se till att skolan marknadsför Kollpasoc.se

Information om ”Kollpsoc.se” har lämnats till skolan och
Samverkansgruppen har fått i uppdrag att se hur informationen kan spridas i
skolan.
-

Samverkansgruppen mellan utbildningsnämnden/socialnämnden tittar på
vems ansvar det är att polisanmäla barn som är försvunna från skola

Samverkansgruppen har fått i uppdrag att undersöka ansvaret och vid behov
utarbeta gemensamma rutiner.
Förslag till beslut
Att notera informationen till protokollet
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-15
Socialnämndens arbetsutskott

Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar:
- Att notera informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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