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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Carlbrant (-), 1:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande istället för Therese 
Åberg (M) 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Thomas Svensson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 

Tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund (M) tjänstgör istället för Therese Åberg (M) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 50 och 54 
Rebecca Malm, teamledare §§ 38 till och med 50 
Albin Ottosson, nämndsekreterare 

Övriga X 
X 
X 
X 
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§ 35 Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare och tid för justering - 2020 

 

Beslut 

Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte tjänstgörande ordförande Anna 

Carlbrant (-) justera dagens protokoll. Justering äger rum klockan 08:00 på 

nämndsekreterarens kontor, kommunledningsförvaltningen, 2020-02-24. 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(18) 
2020-02-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2020-000029 055 

LOV-ersättning 2020 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet. 

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta 

ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service inom LSS 

avseende verksamhetsår 2020.     

Underlag 

Förslag till ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service 

inom LSS avseende verksamhetsår 2020 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Birgitta Lagerlund 

(M), Thomas Svensson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att 

överlämna ärendet till Socialnämnden för beslut, utan att själva fatta beslut i 

frågan. 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar att Socialnämndens 

arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta ersättningsnivåer för LOV 

inom bostad med särskild service inom LSS avseende verksamhetsår 2020. 

Propositionsordning 1 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på 

framförda yrkanden genom öppen acklamation och finner att 

Socialnämndens arbetsutskott bifaller yrkande från Anna Carlbrant (-). 

Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla yrkande från Anna Carlbrant (-) röstar ja. De som 

önskar bifalla yrkande från Malin Månsson (S) röstar nej. 
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Omröstningsresultat  

JA -  Birgitta Lagerlund (M)  

NEJ -  Malin Månsson (S) 

NEJ -  Thomas Svensson (S) 

JA -  Nicolas Westrup (SD) 

JA -  Anna Carlbrant (-) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 3 ja-röster och 2 nej-

röster, varefter tjänstgörande ordförande finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller yrkande från Anna Carlbrant (-).   

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anta 

ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service inom LSS 

avseende verksamhetsår 2020. 

Reservation 

Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

__________________ 

Exp: Akten   
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§ 37 Dnr 2019-000241 041 

Internbudget 2020 

Ekonom Anna Lindén och förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Förslag till internbudget 2020 enligt den av kommunfullmäktige tilldelade 

ramen. 

Hänsyn har tagits till bland annat de utpekade besparingarna inom öppenvård 

vuxna samt bemanning på gruppbostäderna. Öppenvård vuxna, verksamhet 

540, har en besparing på 1 500 tkr, vilket innebär nedskärning av 

bemanning. Gruppbostäderna, verksamhet 513 har en besparing som innebär 

kraftigt reducerad bemanning. Neddragningarna innebär tid i de olika 

nivåbedömningarna. Nivåbedömningar görs utifrån insatsbedömning på 

individnivå     

Bedömning 

Förslag till internbudget enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

budgeten     

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslås föreslå socialnämnden att anta den 

föreslagna internbudgeten för 2020.     

Underlag  

Förslag till internbudget 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson (S), Thomas 

Svensson (S) och Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Nicolas Westrup (SD) och Birgitta Lagerlund (M) yrkar bifall till förslag 

från Anna Carlbrant (-). 

Malin Månsson (S) yrkar att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att 

överlämna ärendet till Socialnämnden för beslut, utan att själva fatta beslut i 

frågan. 
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Propositionsordning 1 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på 

framförda yrkanden genom öppen acklamation och finner att 

Socialnämndens arbetsutskott bifaller yrkande från Anna Carlbrant (-).  

Omröstning begärs och verkställs. 

Propositionsordning 2 

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla yrkande från Anna Carlbrant (-) röstar ja. De som 

önskar bifalla yrkande från Malin Månsson (S) röstar nej. 

Omröstningsresultat  

JA -  Birgitta Lagerlund (M)  

NEJ -  Malin Månsson (S) 

NEJ -  Thomas Svensson (S) 

JA -  Nicolas Westrup (SD) 

JA -  Anna Carlbrant (-) 

Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 3 ja-röster och 2 nej-

röster, varefter tjänstgörande ordförande finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller yrkande från Anna Carlbrant (-). 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta den föreslagna 

internbudgeten för 2020.     

__________________ 

Exp: Akten, Anna Lindén, Ekonomienheten 
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§§ 38-50   

Individärenden – 2020 – Sekretess  
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§ 51 Dnr 2020-000001 194 

Svar på fråga från socialnämndens arbetsutskott enligt 
§ 201, 2019-12-10 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Begäran om totalkostnaden för bilkörning, hotell, flyg i samband med 

familjehemsplacerade barn och ungdomar. Vid begäran om förtydligande 

från frågeställaren menar denna under november månad samt vid särskilt 

angivna datum i oktober.      

Underlag 

• Hur ofta under en månad åker handläggare till möten i familjehem?  

Socialnämnden har fattat beslut om att handläggare ska träffa/besöka barnet 

minst fyra gånger/år. Vi uppföljningen av indikatorerna lyckas man endast i 

37 % av de placerade barnen. Övervägande/omprövning ska enligt 

lagstiftningen göras minst 

1 gång var sjätte månad. Idag har barnhandläggarna 72 placerade barn att 

hantera vilket innebär 18 barn/handläggare. Därav är handläggarna ofta på 

besök i familjehem. Utöver ovanstående kan det innebära tät kontakt där det 

finns behov av det. 

• Är det oftast med hyrbilar? 

Ja. Kommunens bilpool används vid besök. 

• Lönekostnaden för dessa handläggare inkl. traktamente? 

Lönekostnaderna samt eventuella traktamente, övriga utlägg följer gällande 

avtal. 

• Hotellkostnader under 1 månad (ex november)? 

Det finns inga kostnader för hotell under november månad. Senast var i 

september en övernattning á 1 450 kr. 

• Totalkostnad för möte inklusive allt vid besök i Stockholm gällande 

specifika datum. 

De specifika datum som angetts finns endast ett personligt utlägg med 87 

kr=mat. 

Under månaderna september-december har det utbetalats ca 2 000 kr 

sammanlagt till traktamente samt personliga utlägg fördelat på tre olika 

handläggare. Detta har skett i samband med besök i familjehem ca 50 mil 
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från Ronneby. Man har rest med kommunens leasingbil då det inte finns 

tillgängliga kommunikationsmedel att ta sig med.     

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslås notera informationen till protokollet.        

Bilagor 

Protokollsutdrag § 201 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört 

yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller detsamma.   

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

__________________ 

Exp: Akten 
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§ 52 Dnr 2019-000158 702 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

X har anmält företräde och lämnar under sammanträdet sina synpunkter i 

ärendet.   

Beslutsunderlag 

 Utredning gällande ansökan om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 

1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), X, daterad 2020-

02-03, DNR 2019/258  

 Till utredning tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovan nämnda utredning föreslår alkohol-och 

tobakshandläggare Socialnämndens arbetsutskott att:  

- avslå X med org.nr. X, ansökan om tillstånd på X i Ronneby 

kommun      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup 

(SD), Thomas Svensson (S) och Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ett enhälligt arbetsutskott yrkar;  

- avslag till tjänsteförslaget. 

- att ansökan om tobaksförsäljningstillstånd beviljas, med 

rekommendation till Miljö- och byggnadsnämnden att tillsyn sker 

med tätare intervaller. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört 

yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller detsamma.   

Beslut  

Socialnämndens arbetsutskott beslutar; 
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- att ansökan om tobaksförsäljningstillstånd beviljas, med 

rekommendation till Miljö- och byggnadsnämnden att tillsyn sker 

med tätare intervaller. 

__________________ 

Exp: Akten 

Protokollsutdrag/Beslut med besvärshänvisning: 

Sökande X 

Protokollsutdrag/beslut: 

Alkohol-och tobakshandläggare Amelie Hultman, Socialförvaltningen 

Enhetschef vuxenenheten Peter Börjesson, Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 53 Dnr 2019-000176 702 

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

X har anmält företräde och lämnar under sammanträdet sina synpunkter i 

ärendet.     

Beslutsunderlag 

 Utredning gällande ansökan om tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 

1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2 088), X, daterad 2020-

02-07, DNR 2019/176 

 Till utredning tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovan nämnda utredning föreslår alkohol-och 

tobakshandläggare Socialnämndens arbetsutskott att::  

- avslå X med org.nr. X, ansökan om tobaksförsäljningstillstånd på X   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup 

(SD), Thomas Svensson (S) och Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ett enhälligt arbetsutskott yrkar;  

- avslag till tjänsteförslaget. 

- att ansökan om tobaksförsäljningstillstånd beviljas, med 

rekommendation till Miljö- och byggnadsnämnden att tillsyn sker 

med tätare intervaller. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört 

yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller detsamma.   

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar; 
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- att ansökan om tobaksförsäljningstillstånd beviljas, med 

rekommendation till Miljö- och byggnadsnämnden att tillsyn sker 

med tätare intervaller. 

__________________ 

Exp: Akten 

Protokollsutdrag/beslut med besvärshänvisning: 

Sökande X 

Protokollsutdrag/beslut: 

Alkohol-och tobakshandläggare Amelie Hultman, Socialförvaltningen 

Enhetschef vuxenenheten Peter Börjesson, Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 54 Dnr 2019-000044 022 

Inhyrning av konsult - socialförvaltningen 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Barn o Familjeenheten består i nuläget av 10 handläggare, 4 barnhandläggar, 

4 fam.hemsekr och 2 EKB handläggare. Enhetschefstjänsten är vakant sedan 

nov 2019. Arbetsbelastningen har under lång tid varit hög och antalet barn 

har stadigt ökat. Enhetens personal har haft svårt att tillgodose de 

lagstadgade kraven på övervägande, omprövning och uppföljning av 

placerade barn. Enheten har under hösten haft vakanser pga glapp vid 

nyrekrytering och långtidssjukskrivning. Situationen har nu ytterligare 

förvärrats genom ytterligare uppsägningar och föräldraledigheter. Under 

perioden mars –april kommer antalet vakanser öka till fyra av sex 

barnhandläggar, EKB tjänster. Rekrytering av personal pågår men har hittills 

inte lett till någon anställning.     

Bedömning 

Situationen inom enheten är omöjlig att hantera utan tillskott av 

personalresurser. Överflyttning av personal från andra enheter är inte möjlig 

och det kommer att ta lång tid att fylla vakanserna med nyrekryterad 

personal. För att klara verksamhetens lagkrav och erbjuda medarbetarna en 

rimlig arbetsmiljö behöver personalresurser tillföras snarast. Att hyra in 

personal är enligt min bedömning den enda möjligheten att snabbt öka 

personalresursen.     

Förslag till beslut 

Socialnämndens Arbetsutskott beslutar att godkänna inhyrning av konsult till 

Barn o Familjeenheten under sex månader.     

Underlag 

Barn o Familjeenheten består i nuläget av 10 handläggare, 4 barnhandläggar, 

4 fam.hemsekr och 2 EKB handläggare. Enhetschefstjänsten är vakant sedan 

nov 2019 och lednings-funktionerna avseende den dagliga arbetsledningen, 

handledningen upprätthålls f n av Enhetschefen för utredningsenheten 

tillsammans med Teamledaren för Utredningsenheten barn. 

Verksamhetschefen upprätthåller övriga chefsfunktioner och har personal, 

budget och arbetsmiljöansvar.  

Barnhandläggarna ansvarar i nuläget för 93 placerade barn varav 36 

ensamkommande, enheten ansvarar även för 12 barn med kontaktfamilj och 

22 barn med kontakt person. Familjehemssekreterarna ansvar dessutom för 
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rekrytering, utredning och utbildning av familjehem samt handledning till 27 

pågående familjehem och 21 pågående kontaktfamiljer, kontaktpersoner. 

Arbetsbelastningen har under lång tid varit hög och antalet barn har stadigt 

ökat. Enhetens personal har haft svårt att tillgodose de lagstadgade kraven på 

övervägande, omprövning och uppföljning av placerade barn 

Enheten har under hösten haft vakanser pga glapp vid nyrekrytering och 

långtids-sjukskrivning. Situationen har nu ytterligare förvärrats genom att 

två barnhandläggare har sagt upp sig, en går på föräldraledighet och en är 

långtidssjukskriven oklart hur länge. I nuläget hanteras verksamheten genom 

tillfällig överflyttning av personal från Utredningsenheten barn och genom 

ett tillfälligt avbrott i föräldraledigheten för en person. De förstärkningarna 

försvinner unders mars månad då anställningen i utredningsenheten avslutas 

och föräldraledigheten återupptas. Rekrytering av personal pågår men har 

hittills inte lett till någon anställning.  

Situationen inom enheten är omöjlig att hantera utan tillskott av 

personalresurser. Under februari kommer två av sex barnhandläggar, EKB 

tjänster vara vakanta, från slutat av mars kommer tre av sex barnhandläggar, 

EKB tjänster vara vakanta och från mitten av april 4 fyra sex tjänster var 

vakanta. Även om vi lyckas rekrytera personal kommer det att ta lång tid 

innan enheten har de personalresurser som är budgeterade. Överflyttning av 

personal från andra enheter är inte möjlig.  

Kostnaden för inhyrning av personal under sex månader beräknas till 700 -

750 tkr. Enligt en preliminär bedömning kommer personalkostnaderna för 

Verksamhet 550 pga vakanser ge ett överskott på ca 925 tkr under 2020.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Anna Carlbrant (-) ställer proposition på framfört 

yrkande genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens 

arbetsutskott bifaller detsamma.   

Beslut 

Socialnämndens Arbetsutskott beslutar att godkänna inhyrning av konsult till 

Barn o Familjeenheten under sex månader.     

__________________ 

Exp: Akten  
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§ 55 Dnr 2020-000004 709 

Övriga frågor/ärenden - 2020 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor tas upp under mötet.      

 

 


