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§ 115 Dnr 2018-000002 006 

Val av justerare och tid för justering 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera 

dagens protokoll, tisdagen den 4 september 2018 kl 15 00.      

________________ 
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§ 116 Dnr 2018-000031 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Denna månad redovisas en förenklad ekonomisk uppföljning enligt beslut av 

socialnämnden. Nästa månad kommer tertialuppföljning II.   

Det har skett en del förändringar under sommaren. Ett ärende inom 

funktionsstöd fick tidigare läggas, en placering sex månader tidigare än 

beräknat, vilket påverkar budgeten. Placering missbruk ser positivare ut i 

dagsläget. Placeringar övriga vuxna har ökat. Det kan vara placeringar av 

hedersrelaterade karaktär.  

Förra veckan var en extraordinär vecka med många LVU-placeringar vilket 

kommer att påverka budgeten. Det var nödvändiga placeringar. Hur det 

kommer att påverka utfallet är för tidigt att säga.   

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Ylva Särnmark (L), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib 

(V), Martin Moberg (S) och tjänstgörande ersättare Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att den ekonomiska uppföljningen/ 

anslagsförbrukningen noteras till dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen 

/anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 117 Dnr 2017-000079 754 

Återremiss - Försörjningsstöd "Glappet" 

 

Verksamhetschef Göran Fridh och förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Rutiner gällande återkrav   

Socialnämnden beslutade den 26 juni 2018 att återremittera ärendet med 

följande motiveringar: 

 

Att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram tydliga regler och att tiden 

för handläggning av återkrav kortas ner. Målet är att komma under tre 

månader. 

 

Att redovisa vad kostnaden för hantering av återkrav, % av tjänst, sker på 

sammanträdet i augusti 2018 

 

Att nästa redovisning av ”Glappet” sker på augusti sammanträdet 2018 för 

april-juni och att på oktober sammanträde 2018 för juli-september. 

 

Sammanfattning, av gällande rutiner för återkrav 

Försörjningsstöd beviljas mot återkrav om det utbetalats som förskott på en 

förväntad förmån eller ersättning. Försörjningsstödet måste avse samma tid 

som den förskotterade ersättningen och får inte innebära att klienten inte 

klarar sin försörjning framåt i tiden. 

Utredning och beslut delges klienten, återbetalningsförbindelse skrivs under 

av sökande och medsökande om sådan finns. Av återbetalningsförbindelsen 

framgår vilket datum som beloppet ska vara återbetalt.   

Om beloppet inte är inbetalt enligt överenskommelse skickas ett kravbrev 

med kallelse till klienten inom en månad efter beslut för utredning av 

återbetalningsförmågan. Om det inte finns förutsättningar för klienten att 

återbetala efterges skulden. Om inte klienten hör av sig eller inte fullföljer 

återbetalningen trots att utredningen visar att det finns möjlighet till det så 

kallas personen på nytt, senast 2 månader efter att första kallelsen skickades. 

Det är möjligt att upprätta en avbetalningsplan om klienten önskar detta.  

 

Om klienten fortfarande inte hör av sig eller inte fullföljer återbetalningen 

trots att utredningen visar att det finns möjlighet till det, skrivs en utredning 

om ersättningstalan till Förvaltningsrätten. Beslut fattas av Arbetsutskottet. 
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När Förvaltningsrättens dom inkommer flyttas ärendet till ekonomienheten 

som bevakar återbetalningen. Ärendet avslutas därmed på 

Försörjningsenheten.  

 

Ärendet avslutas också när skulden är betald, blivit eftergiven eller när det 

gått 3 år efter att kostnaden uppstod hos kommunen (enl. Socialtjänstlagen 9 

kap. 3 §).    

 

 

Återkrav ”glappet” 

När det gäller återkrav i ”glappet” ärenden är socialförvaltningen beroende 

av omvärlden tex Försäkringskassan. En klient som får första beslut mot 

återkrav som ovan beskrivits, går idag inte att tillämpa i återkrav i ”glappet” 

eftersom det idag är mellan 4 - 8 månaders handläggningstid vid 

Försäkringskassan för att utreda försäkringstillhörigheten, så att ex. 

bostadsbidrag, barnbidrag m.m. kan utbetalas. Av den anledningen är 

”glappet” ärenden beroende av försörjningsstöd under en lång tid och varje 

beslut tas mot återkrav och framställan. Detta innebär att ”glappet” ärenden 

från första beslut om återkrav kan vara aktuella under 8 månader innan en 

fullständig utredning om betalningsförmåga kan göras.  

 

 

Ett ärende kan ta allt från en månad till över ett år 

 Vad är det som gör att ärenden tar olika lång tid? 

 Hur lång tid är ärendet som kortast? 

 Hur lång tid kan ärendet ta när processen är som längst? 
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Ekonomiskt bistånd mot återkrav 
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Ekonomiskt bistånd som utges mot återkrav medför en väsentlig ökning av 

bland annat administration. För socialsekreterarna innebär det att avtal om 

återbetalning ska upprättas i varje ärende och som den enskilde ska skriva under 

innan varje beslut om bistånd kan fattas och utbetalning ske. Tidigare bokades 

inga besök med de personer som befinner sig i ”Glappet” eftersom det handlar 

om ett högst tillfälligt biståndsbehov. Idag måste alla komma på besök för 

genomläsning av utredning, beräkning av ekonomiskt bistånd samt för 

undertecknande av återkravsavtal. Beslut om återkrav måste följas upp och en 

utredning måste göras om den sökande har möjlighet att återbetala utan att 

hamna under norm den månad återbetalning skall ske. Personen måste lämna in 

underlag om inkomster och utgifter även fortsättningsvis för att en bedömning 

om återbetalning ska kunna göras.  

Idag sköter alla handläggare, oavsett om de tillhör mottagningsgrupp eller 

biståndsgrupp, all administration kring återkravsärendena. Att hantera en 

väsentligt ökad mängd återkravsärende innebär en ökad arbetsbelastning på 

Försörjningsenheten. Det som hade kunnat handläggas snabbare är utredningar 

om betalningsförmåga samt ersättningstalan, som idag blir bortprioriterade 

utifrån att det inte finns resurser. Utredning om betalningsförmåga och 

ersättningstalan görs idag i mån av tid. Socialförvaltningens preliminära 

bedömning är att återkravsärenden och den utökade hanteringen, kräver 

ytterligare en tjänst om socialnämnden bedömer att hanteringen av 

återkravsärenden ska gå snabbare. 

 

Redovisning av ”glappet” ärenden för tiden april- juni 2018 

 

 

Sammanfattning 

Försörjningsenheten har under 2017 öppnat 302 etableringsärenden och 

mellan januari 2018 t.o.m. juni 2018 har 117 etableringsärenden öppnats. De 

ärenden som har ökat mest är anknytningsfamiljer till ensamkommande 

ungdomar, vilka dels är placerade av socialnämnden i Ronneby kommun, 

men även från andra kommuner.  

 

Utbetalt belopp för perioden i både i återkrav och framställan är 954 368 kr 

och intäkterna 136 060 kr.  

 

När det gäller återkrav så görs en noggrann beräkning vad som kan bli 

retroaktiv inkomst, exv. barnbidrag, etableringstillägg samt flerbarnstillägg. 

När det gäller framställan så begärs nästan alltid resterade belopp av beviljat 

bistånd när återkravsberäkningen är klar. Detta innebär att intäkten på 

framställan är osäker. Om framställan skulle räknas ut exakt medförde det en 

orimlig administration för handläggarna. En exakt beräkning är dessutom 

onödig, eftersom Försäkringskassan beslutar om retroaktivt belopp och 

resterande del efterges av Försörjningsenheten. 
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Återkrav  

Utbetalningsmånad 
Utbetalt 
belopp 

Antal 
hushåll 

Snitt utbetalt 
per hushåll 

201804 148 796 18 8 266 

201805 71 224 14 5 087 

201806 66 927 11 6 084 

    

Summa 286 947 43 6 661 

 

Betalmånad Summa belopp 
Antal 

hushåll 
Snitt inbetalt 

per hushåll 

201804 2 830 1 2 830 

201805 23 841 3 7 947 

201806 19 205 2 9 603 

Summa 45 876 6 7 646 

 

Återsökning/framställan 

Utbetalningsmånad 
Utbetalt 
belopp 

Antal 
hushåll 

Snitt utbetalt 
per hushåll 

201804 238 970 19 12 577 

201805 279 974 17 16 469 

201806 148 477 11 13 498 

    

Summa 667 421 47 14 200 
 

   

    

 

Betalmånad Summa belopp 
Antal 

hushåll 
Snitt inbetalt 

per hushåll 

201804 28 525 4 7 131 

201805 12 571 3 4 190 

201806 49 088 5 9 818 

    

Summa 90 184 10 10 184 

 

Förslag till beslut: 

 

Att socialnämnden godkänner socialförvaltningens rutiner gällande återkrav.  

 

Att socialnämnden, vid beslut om att korta handläggningstiden till mindre än 

tre månader, godkänner utökning med en heltidstjänst i Försörjningsenheten. 

 

Att socialnämnden godkänner socialförvaltnings redogörelse gällande 

”Glappet” april - juni. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V) och ersättare 

Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till 1:a att-satsen, att 

socialnämnden godkänner rutiner gällande återkrav, avslag på 2:a att-satsen, 

bifall till 3:e att-satsen att socialnämnden godkänner socialförvaltningens 

redogörelse för ”Glappet” april-juni. 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram nya riktlinjer när e-ansökan för 

försörjningsstöd införs hösten 2018, för att ej behöva komma på besök för 

genomläsning av utredning, beräkning av ekonomiskt bistånd samt 

undertecknande av återbetalningskrav. 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till 1:a att-satsen, att socialnämnden 

godkänner rutiner gällande återkrav, 3:e att-satsen att socialnämnden 

godkänner socialförvaltningens redogörelse för ”Glappet” april-juni, samt 

avslag på att-sats nr 2.  

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rutiner gällande återkrav.  

Att nya riktlinjer ska tages fram när e-ansökan för försörjningsstöd införs 

hösten 2018, för att ej behöva komma på besök för genomläsning av 

utredning, beräkning av ekonomiskt bistånd samt undertecknande av 

återbetalnings krav.  

Godkänna socialförvaltningens redogörelse för ”Glappet” april-juni. 

________________ 

Exp. 
Ywonne Ödman, enhetschef 
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§ 118 Dnr 2018-000024 022 

Inhyrning av konsult  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

   
Socialförvaltningen har behov av att tom 181231 med start så snart som 

möjligt hyra in handläggarpersonal till Utredningsenheten Barn. 

 

Utredningsenheten Barn har en fortsatt hög arbetsbelastning inflödet av nya 

ärende är lika högt som tidigare. Likaså är antalet pågående utredningar på 

samma nivå som tidigare (jmf verksamhetsuppföljning).  

 

Den personalförstärkning som beviljats i budget from 180101 har pga 

rekryteringssvårigheter, uppsägningar och sjukskrivningar/omplaceringar 

inte fått någon effekt. 

 

Under 2018 har Utredningsenheten Barn sökt personal i stort sett 

kontinuerligt. Vid fem tillfällen har personal sökts via annonsering. Under 

2018 har tre personer rekryterats varav två internt. Av totalt 31 sökande 

under 2018 har sju varit behöriga. Utav dessa har tre anställts, två tagit 

tillbaka sin ansökan och två har efter intervju och referenstagning inte 

bedömts möjliga att anställa. Bedömningen görs att det kommer att vara 

mycket svårt att rekrytera även under hösten. 

 

I nuläget är tio av elva st handläggartjänster besatta. I september slutar en 

handläggare och i november påbörjar en handläggare föräldraledighet. From 

september månad saknas det därmed möjlighet att fördela ärenden till de två 

personerna. Av de återstående handläggarna har tre stycken jobbat mindre än 

tre månader i gruppen och en av dom saknar helt tidigare barnavårds- 

erfarenhet. För att enheten ska få full bemanning behöver tre personer 

anställas. Någon möjlighet att förflytta personal från andra delar av IFO 

saknas. Två tjänster är vakanta i försörjningsenheten och en i barn- och 

familjeenheten.  

 

Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i fyra månader beräknas till 

450-500 tkr. Om inte personalresurser tillförs finns det en stor risk för både 

arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Kostnaden för konsult bedöms 

kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram för personalkostnader. 
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Förslag till beslut 
Att Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till 

Utredningsenheten Barn längst om 181231. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Omid 

Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Malin Månsson 

(S) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Kostnaden för konsult 

bedöms kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram för personalkostnader.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till utrednings-

enheten barn, längt t o m 2018-12-31.  

Att kostnaden för konsult bedöms kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram 

för personalkostnader.    

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.   

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 119 Dnr 2018-000119 754 

Ekonomiskt bistånd till tillståndssökande enligt 
gymnasielagen 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Från180701 finns en möjlighet för vissa ensamkommande barn som väntat 

så länge på beslut om uppehållstillstånd att de hunnit fylla 18 år att ansöka 

om ett tillfälligt uppehållstillstånd. Asylsökande har rätt till ekonomiskt stöd 

och logi av Migrationsverket. Tillståndssökande ska söka s k LMA 

ersättning av socialnämnden i den kommun man vistas. Tillståndssökande 

har däremot inte rätt till LMA-ersättning eller ekonomiskt bistånd till 

boendekostnader. Hur personernas boende ska bekostas är oklart. En del bor 

säkert hos kompisar släktingar mm. Vilken hjälp en tillståndssökande 

ungdom som inte på egen hand kan ordna en tillfällig bostad ska erbjudas är 

i nuläget oklart. Kommunens möjlighet att lösa bostadssituationer för 

tillståndssökande är enligt SKL att bevilja annat bistånd enligt 

socialtjänstlagen 4 kap § 2 till boendekostnader. En sådan praxis förutsätter 

ett beslut av Socialnämnden.  Frågan om kommunen kan bevilja sådant 

bistånd har inte prövats av domstol. Om tillståndssökande inte beviljas annat 

bistånd till boendekostnad kan konsekvensen bli att ett antal ungdomar som 

vistas i kommunen är bostadslösa. Kostnaden för att bevilja annat bistånd är 

svåra att beräkna eftersom vi inte vet hur många tillståndssökande det 

kommer att finnas i Ronneby. 

Bedömning 

Genom en ändring i lag 2016:752 om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skapades from 180701 en 

möjlighet för vissa ensamkommande barn som väntat så länge på beslut om 

uppehållstillstånd att de hunnit fylla 18 år. Lagen ger möjlighet för de 

ungdomarna att under perioden 1/7 till 30/9 ansöka om ett tillfälligt 

uppehållstillstånd. Förutsättningen för uppehållstillstånd är att den unge 

studerar på gymnasiet.  

Totalt beräknas ca 9 200 ungdomar omfattas av lagen. En del av de 

ungdomar som omfattas av lagen har inte fått ett beslut om uppehållstillstånd 

och är asylsökande. Andra ungdomar har ett laga kraftvunnet beslut om 

avslag utvisning/avvisning. När de söker uppehållstillstånd enligt lagen 

benämns de tillståndssökande. 
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 Hur mänga ungdomar i de olika kategorierna som finns i Ronneby är oklart.  

 

Kommunens ansvar  

Skolgång 

Asylsökande och tillståndssökande som påbörjat sin utbildning före 18 

årsålder har rätt att studera på gymnasieskolan. För de asylsökande och 

tillståndssökande som inte påbörjat sin utbildning före 18 årsålder kan 

kommunen på frivillig väg erbjuda studier på gymnasiet. Kommunen får 

ersättning för erbjudande av studier för alla asylsökande och 

tillståndssökande som påbörjat sina studier före 18 års ålder. För 

tillståndssökande över 18 år utgår ingen ersättning. Utbildningsnämnden i 

Ronneby har att ta ställning till vilka som ska erbjudas gymnasieutbildning. 

 

Försörjning 

Asylsökande har rätt till ekonomiskt stöd och logi av Migrationsverket. 

Tillståndssökande ska söka s k LMA ersättning av socialnämnden i den 

kommun man vistas. Om personen saknar egna medel beviljas ersättning 

enligt LMA till den dagliga livsföringen. Ersättningen för kostnader för logi 

utgår inte enligt LMA. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har en 

tillståndssökande inte heller rätt till bistånd till boende eller boendekostnader 

enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Det är oklart om kommunen kan bevilja 

bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 2 §, annat bistånd.  

 

Kommunen får ersättning från Migrationsverket för ersättning utbetald enligt 

LMA till tillståndssökande. Det utgår ingen ersättning för bistånd utbetalt till 

asylsökande och tillståndssökande enligt Socialtjänstlagen. 

 

Regeringen har uttalat att kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande inte 

bör ställas på gymnasiestuderande ungdomar. Personer med 

uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan därför ha rätt till 

försörjningsstöd under gymnasiestudier.  

 

För ungdomar som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får 

kommunen samma ersättning som för andra nyanlända dvs 

schablonersättning med 113 200 kr per person och för ensamkommande barn 

mellan 18-20 som studerar 750 kr per person o dygn.  

 

Vård 

Asylsökande och tillståndssökande kan efter individuell prövning ha rätt till 

vårdinsatser enligt Socialtjänstlagen med tydliga vårdinslag.  

 

 

Ekonomiskt bistånd till tillståndssökande 
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Tillståndssökande ungdomar har rätt till LMA ersättning för sin dagliga 

livsföring. I vissa fall kan även särskilt bidrag till kläder, glasögon mm 

beviljas. 

 

De har däremot inte rätt till LMA-ersättning eller ekonomiskt bistånd till 

boendekostnader. Hur personernas boende ska bekostas är oklart. En del bor 

säkert hos kompisar släktingar mm. Vilken hjälp en tillståndssökande 

ungdom som inte på egen hand kan ordna en tillfällig bostad ska erbjudas är 

i nuläget oklart. Kommunens möjlighet att lösa bostadssituationer för 

tillståndssökande är enligt SKL att bevilja annat bistånd enligt 

socialtjänstlagen 4 kap § 2 till boendekostnader. En sådan praxis förutsätter 

ett beslut av Socialnämnden.  Frågan om kommunen kan bevilja sådant 

bistånd har inte prövats av domstol. 

 

Om tillståndssökande inte beviljas annat bistånd till boendekostnad kan 

konsekvensen bli att ett antal ungdomar som vistas i kommunen är 

bostadslösa. 

 

Kostnaden för att bevilja annat bistånd är svåra att beräkna eftersom vi inte 

vet hur många tillståndssökande det kommer att finnas i Ronneby.      

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen lämnar inget förslag utan överlämnar till Socialnämnden 

att bedöma om tillståndssökande ska beviljas bistånd till boendekostnader 

enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 2.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh 

(SD), Thomas Svensson (S) ersättarna Therese Åberg (M), Kajsa Svensson 

(M) och Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande 

motivering: att inget beslut tages förrän det finns ett beslut angående 

prövning av gymnasielagen hos Migrationsöverdomstolen. I dagsläget har 

två av fyra Migrationsdomstolar underkänt lagen eftersom den ansågs för 

rättsosäker och har vägrat att använda den. Dessa ärende ligger nu hos 

Migrationsöverdomstolen som kommer att fälla det slutliga avgörandet. 

Migrationsverkets hemsida: Migrationsverket avvaktar om att fatta beslut 

enligt den nya gymnasielagen till dess att Migrationsöverdomstolen ger 

rättslig vägledning. 
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Att under tiden beräkna kostnaderna för detta. 

Att hela tiden kontrollera med utbildningsnämnden hur många 

barn/ungdomar som är aktuella.  

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av den socialdemokratiska 

gruppen och vänsterpartiet att de som uppfyller kriterierna enligt nya 

gymnasielagen ska ges möjlighet att söka bistånd för boende enligt SoL 4 

kap 2 §.    

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på om ärendet avgöras på 

dagen sammanträde eller ska återremitteras och finner att ärendet ska 

återremitteras. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 

Ja-röst för Åsa Evaldssons (M) yrkade om återremiss. 

Nej-röst för Malins Månssons (S) yrkade.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster, 

således bifalles Åsa Evaldssons (M) yrkande om återremiss av ärendet. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan.     

Namn: Ja Nej 
Åsa Evaldsson (M) X  
Birgitta Larsson (RP) X  
Malin Månsson (S)  X 
Birgitta Lagerlund (M) X  
Kerstin Haraldsson (C) X  
Ylva Särnmark (L) X  
Thomas Svensson (S)  X 
Martin Moberg (S)  X 
Nils Nilsson (S)  X 
Anna-Karin Wallgren (S)  X 
Omid Hassib (V)  X 
Magnus Stridh (SD) X  
Linda Johansson (SD) X  

Summa: 7 6 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: 

Att inget beslut tages förrän det finns ett beslut angående prövning av 

gymnasielagen hos Migrationsöverdomstolen. I dagsläget har två av fyra 

Migrationsdomstolar underkänt lagen eftersom den ansågs för rättsosäker 
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och har vägrat att använda den. Dessa ärende ligger nu hos 

Migrationsöverdomstolen som kommer att fälla det slutliga avgörandet. 

Migrationsverkets hemsida: Migrationsverket avvaktar om att fatta beslut 

enligt den nya gymnasielagen till dess att Migrationsöverdomstolen ger 

rättslig vägledning. 

Att under tiden beräkna kostnaderna för detta. 

Att hela tiden kontrollera med utbildningsnämnden hur många barn/ 

ungdomar som är aktuella.  

 

Reservation 

De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Malin Månssons (S) yrkande. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 120 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess 

________________ 
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§ 121 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess 

________________ 
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§ 122 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess 

________________ 
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§ 123 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess 

________________ 
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§ 124 Dnr 2018-000026 751 

Individärende/sekretess/omedelbart justerad 

________________ 
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§ 125 Dnr 2018-000025 759 

Verksamhetsuppföljning, barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn  

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En verksamhetsuppföljning barn- och familjeenheten, utredningsenheten 

samt ensamkommande barn redovisas. 

  

Antalet inledda utredningen har ökat något under juli månad. EKB-

placeringarna minskar. Pågående utredningarna är 134 st, ej EKB. Antalet 

utredningar mer än fyra månader är i dagsläget tre stycken. Eventuellt 

kommer dessa att öka något då personal sagt upp sig eller gått på 

föräldraledighet. Det är problem att rekrytera ny behörig personal. Nya 

placeringar är nio stycken och avslutade är tio stycken.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Anna-Karin 

Wallgren (S) att både år 2017 och 2018 redovisas var för sig i dokumentet.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Att fortsättningsvis redovisa 2017 och 2018 var för sig i dokumentet. 

________________ 

Exp. 
Systemförvaltare Ann-Christine Berg 
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§ 126 Dnr 2018-000118 002 

Delegationsordning socialnämnden 
 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och verksamhetschef Göran Fridh 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

På grund av bland annat förändringar i andra lagstiftningar har det uppstått 

ett behov av att revidera Socialnämndens delegationsordning. 

Nedanstående tillägg/ändringar har gjorts i delegationsordningen: 

 Pkt 3.1: Från den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd för 

gymnasiestudier, den nya gymnasielagen. I avvaktan på Migrationsverkets 

beslut har den unge rätt till ekonomiskt bistånd enligt 17-19 §§ LMA. 

 

 Pkt 6.5: Beslut om upphörande av omhändertagandebeslut, skäl saknas, enl. 

18 b § LVM. Om nämndens beslut ej kan avvaktas får beslut fattas av 

ordförande eller vice ordförande. 

 

 Pkt 12.3 och 12.4: Hösten 2016 gjordes en revidering av 

delegationsordningen och vid detta tillfälle föll pkt 12.3 och 12.4 bort. Dessa 

punkter läggs därför in i delegationsordningen.  

 

 Den 1 juli 2018 trädde en ny Förvaltningslag i kraft. En korrigering av de 

punkter i delegationsordningen som hänvisar till denna lagstiftning har gjorts 

enligt de nya lagrummen.        

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta bifogat förslag till delegations-

ordning för Socialnämnden.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Birgitta 

Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta bifogat förslag till delegationsordning för 

socialnämnden. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen  
Socialnämnden ledamöter och ersättare 
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§ 127 Dnr 2018-000088 192 

Begäran om remissyttrande - Motion från 
kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L), 
tvärsektoriellt team för hemmasittare 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och redovisar det 

Länsövergripande samverkansavtalet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till socialnämnden översänt en motion 

för yttrande från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) avseende 

tvärsektoriellt team för hemmasittare.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en samverkansstruktur mellan 

de aktörer som är involverade kring eleven med hemmasittarproblematik. 

Att arbetet bygger på utvärderade och rekommenderade metoder för 

problematiken.  

Bedömning 

Samverkan med skolan 

Förebyggande teamet har sedan ett antal år tillbaka erbjudit stöd i form av 

icke behovsbedömda insatser till elever med hög skolfrånvaro. Till en början 

riktades insatserna mot Kallingeskolans högstadieelever och var resultatet av 

ett samverkansarbete mellan socialförvaltningen och utbildnings-

förvaltningen som inleddes 2011 och kom igång 2012. Då inflödet av elever 

från Kallingeskolan var lågt utökades arbetet till att även omfatta 

Snäckebackskolans elever. Sedan arbetet påbörjades och fram till idag har 

det varit ett fåtal ärenden per år som varit aktuella.  

Under 2017 aktualiserades två ungdomar och hittills i år har inte någon 

ungdom varit aktuell för insatserna. En ungdom aktualiseras antingen via 

skolan eller att familjen själva tar kontakt med Förebyggande teamet. 

Tillsammans med familjen identifieras risk- och skyddsfaktorer. 

Målsättningen är att tillföra och stärka skyddsfaktorer samt minimera 

riskfaktorerna. En handlingsplan upprättas tillsammans med ungdomen och 

föräldrarna. För att återkoppling till skolan ska kunna göras krävs att 

familjen häver sekretessen.  
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Insatsen är en serviceinsats vilket innebär att det inte görs någon registrering 

eller dokumentation. Förutsättningarna för insatsen är att eleven inte har 

andra pågående behandlingsinsatser inom socialförvaltningen utifrån samma 

problematik, samt att problematiken inte föranlett att en utredning inletts hos 

Utredningsenhet barn. 

Öppenvårdsinsatser 

Det finns ett antal barn och ungdomar som har beviljade öppenvårdsinsatser 

där skolfrånvaron är en del av syftet med insatsen. För några av barnen finns 

en bakgrund med flera års hög skolfrånvaro. I dessa fall görs en kartläggning 

av problematiken för att hitta vägar tillbaka till skolan. I vissa fall ges 

kompensatoriska insatser i form av väckning på morgonen eller skjuts till 

skolan. Intensifierade stödinsatser erbjuds till föräldrarna för att vägleda och 

stärka dem i att motivera sina barn att gå till skolan.  

Det strävas alltid efter en samverkan med skolan men detta kräver ett 

godkännande från vårdnadshavare. 

Metoder 

Någon specifik metod används inte i socialförvaltningens arbete med 

hemmasittare. Samtliga öppenvårdsinsatser utgår från ett systeminriktat 

arbetssätt, vilket innebär att arbetet riktar sig mot hela familjen och alla ses 

som viktiga för att en förändring ska komma till stånd. Att ha en fungerande 

skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett barn och därför 

prioriteras detta arbete.  

Länsövergripande samverkansavtal 

Det finns ett upprättat samverkansavtal mellan Blekinges fem kommuner 

och Landstinget Blekinge, som fastställer ansvar och ansvarsfördelningen 

mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur 

samverkan mellan dessa ska utformas. En av målgrupperna för 

samverkansavtalet är barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser 

från olika aktörer inom både kommun och landsting. Avtalet reviderades 

2018-01-01. 

SIP, Samordnad individuell plan 

Om det finns insatser från andra myndigheter eller om behovet av dessa 

bedöms finnas initierar socialförvaltningen en SIP (samordnad individuell 

plan) för att samverka och samordna insatserna för barnet. Denna 

gemensamma planering är lagstadgad i 2 kap 7 § Socialtjänstlagen och 16 

kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen. Arbetet med SIP finns även beskrivet i 

det länsövergripande samverkansavtalet.  
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Samverkansgrupp 

Under 2015 bildades en lokal samverkansgrupp med deltagare från barn- och 

ungdomspsykiatrin, habiliteringen, socialförvaltningen och utbildnings-

förvaltningen. Rutiner arbetades fram för hantering av barn och ungdomar 

med hög skolfrånvaro. Rutinerna skulle därefter förankras i respektive 

verksamhet. 

Samverkansstruktur 

Det länsövergripande samverkansavtalet mellan kommuner och Landstinget 

beskriver varje myndighets ansvarsområde vid samverkan gällande barn och 

ungdomar. Genom avtalet och genom den individuella plan, SIP, som enligt 

lag ska finnas för varje barn som har insatser från mer än en aktör så finns 

det en upparbetad samverkansstruktur mellan de verksamheter som är 

involverade kring elever med hemmasittarproblematik. Den 

samverkansstruktur som efterfrågas i motionen finns således redan. 

Förbättringsmöjligheter 

Socialförvaltningens insatser avseende hemmasittare bygger på frivillighet 

från ungdomens och vårdnadshavarens sida. Socialtjänsten kommer ofta in i 

ett senare skede när problematiken med skolfrånvaron blivit stort. Det är 

viktigt att fånga upp barnen tidigt, och de första signalerna ser förstås skolan. 

Att snabbare få till de insatser som socialtjänsten erbjuder kan vara ett 

område där förbättringsmöjligheter finns.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att med ovanstående yttrande överlämna 

ärendet till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.  

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Omid Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma. 

 

      



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(42) 
2018-08-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och överlämna detsamma till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
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§ 128 Dnr 2018-000078 790 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete 
med integration 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av revisionen granskat kommunstyrelsen i syfte att 

bedöma om kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt leder och samordnar 

det övergripande integrationsarbetet. Utifrån granskningsresultatet 

rekommenderas kommunstyrelsen att: 

 

 Stärka den centrala samordningen för att säkerställa att integrationsarbetet, 

utifrån integrationsstrategin, bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Häri ligger 

att ta fram tydliga direktiv för hur det strategiska arbetet kring integration 

bedrivs.  

 

 Upprätta tydliga mätindikatorer kring integrationsarbetet för att möjliggöra 

en systematisk uppföljning. Detta för att säkerställa att integrationsinsatserna 

som bedrivs är effektiva och ändamålsenliga. 

 

 I integrationsarbetet tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnderna för 

att skapa förutsättningar för ett väl fungerande integrationsarbete. 

 

 Säkerställa att handlingsplaner upprättas för respektive nämnd utifrån 

integrationsstrategin. 

 

 Att uppföljning av integrationsarbetet sker i samband med årsredovisningen. 

 

Yttrande 
Den nuvarande av kommunfullmäktige, 2016-09-29, antagna 

integrationsstrategin löper under perioden 2015-2018.  Vid tillfället när den 

togs fram var situationen i Ronneby och för socialnämnden beträffande 

mottagandet av nyanlända, såväl familjer som vuxna och ensamkommande 

barn, extraordinär. Situationen och lägesbeskrivningen är en annan nu än den 

var vid tidpunkten när den togs fram.  

 

En översyn och revidering av strategin inför 2019 och kommande 

mandatperiod är nödvändig. Integrationsstrategin har beröringspunkter med 
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flera pågående styrdokument. En samordning av de styrdokument som är 

aktuella beträffande arbetet med integration skulle medföra ett övergripande 

sammanhållet strategiskt arbete. Övergripande mål tillsammans med 

mätindikatorer är ett sätt att styra nämndernas arbete att upprätta 

handlingsplan inom sitt ansvarsområde.         

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna yttrandet samt att överlämna 

detsamma till de förtroendevalda revisorerna.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson(M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh 

(SD) och ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet samt att överlämna detsamma 

till de förtroendevalda revisorerna. 

________________ 

Exp. 
Det förtroendevalda revisorerna 
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§ 129 Dnr 2018-000104 4230 

Begäran om remissyttrande - Ny renhållningsordning 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Miljöteknik har lämnat förslag på nya föreskrifter om avfallshantering i 

Ronneby kommun. Förslaget är tänkt ersätta nuvarande som är antagna av 

Kommunfullmäktige 2014-08-01.      

Bedömning 

Socialnämnden har inget att erinra gällande nytt förslag till nya föreskrifter.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående yttrande samt 

överlämna detsamma till kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 Dnr 2018-000085 701 

Återremiss -Försäljning av bostadsrätt - Ågårdsgatan 7 
B, Ronneby 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet gällande försäljning av bostadsrätt, Ågårdsgatan 7 B Ronneby, 

återremitterades under § 108/2018, med motiveringen att lägenheter behöva 

och att en tydlig rapport om varför lägenheten ej behövs skulle redovisas på 

sammanträdet i augusti 2018.    

Lägenheten kommer att behållas av socialförvaltningen och användas vid 

behov. Dock krävs dock bostadsrättsföreningens godkännande av hyresgäst 

innan uthyrning kan ske.       

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Omid Hassib (V), Magnus Stridh 

(SD) och ersättare Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att ärendet noteras till dagens 

protokoll.  

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar att en återrapportering av ärendet sker på ett 

kommande sammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll, samt att en 

återrapportering i ärendet sker på ett kommande sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
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§ 131 Dnr 2018-000014 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

 Sommaren har fungerat väl inom de olika enheterna. Funktionsstöd har 

haft många semestervikarier, några som kommit tillbaka från 

föregående år och en del nya, vilket fungerat väl. Inom individ- och 

familjeomsorgen, försörjningsstöd, har det också gått mycket bra. 

Under några veckor i sommar har det varit lugnt. 

 Den extra ordinära händelsen förra veckan när det blev många LVU-

omhändertagande löste personalen det på ett förträffligt sätt. 

 En omorganisation kommer att ske inom förvaltningen, den träder i 

kraft den 17 september 2018.. EKB-handläggarna och en teamledare 

inom utredning barn kommer att flytta över till barn- och 

familjeenheten, där de har hand om placeringar. 

 Projekt E-ansökan kommer att redovisas på sammanträdet i september 

2018. Ärendet är något försenat på grund av avtal, verksamhetssystem 

mm. 

 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, kommer att göra en 

inspektion den 20 september 2018. En heldag med intervjuer med 

enhetschefer och socialsekreterare. De ska tillsyna orosanmälningar i 

pågående ärenden. 

 Revision av Ernest & Young – Unga personer med risk för missbruk. 

Hur arbetar socialförvaltningen med detta, förbyggande och i 

samarbete med polis och skola, En uppföljning i ärendet kommer på ett 

kommande sammanträde.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Omid Hassib (V) och Magnus 

Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      
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Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2018-000008 009 

Information och rapporter Cura Individutveckling, 
Familjerätten och Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet.  

 

Cura Individutveckling - Kallelse till sammanträde fredagen den 24 augusti 

2018 kl 09 00. 

Birgitta Lagerlund (M) informerar att Familjerätten haft ett sammanträde. 

Cura Individutveckling har haft tillsyn av IVO på Cura Park, Ronneby. Två 

Lex Sarah – en på Cura Boda och en på Cura Vik. Den 14 december 2018 

tillträder den nya förbundschefen. Det finns idag 52 barn kvar inom Cura 

Individutveckling, 40 st i stödboende och tolv i HVB-hem. De flesta har 

PUT, permanent uppehållstillstånd. Cura Lister håller på att fasas ut. Många 

elever på Klaragymnasiet, 56 st. Notavillan har många nya ärenden. Inga nya 

EKB placeringar i Ronneby.  

Malin Månsson (S) informerar att Finsam har sammanträde den 6 september 

2018. Cura Individutveckling har antagit ett nytt reglemente och en ny 

förbundsordning.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Omid Hassib (V), ersättarna Nicolas Westrup (SD) och 

Monica Fredriksson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 133 Dnr 2018-000005 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut enligt LSS och SoL.     

Deltar i debatten 
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ersättare Anna-Mi Tamsel (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delegationsärenden noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2018-000003 009 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.  

Protokollsutdrag: 

KF § 138/2018 – Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden, Sylvia Edvinsson (MP).  

KF § 140/2018 – Tertialrapport 2018-04-30. 

KF § 158/2018 – Sesam utökning av verksamheten. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-13 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag.   

 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 135 Dnr 2018-000007 009 

Övriga frågor/ ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande information: 

 Socialnämndens arbetsutskott kommer att börja kl 12 30 under 

hösten 2018.  

 Länk till Remittering av betänkandet - Att bryta ett våldsamt 

beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 

närstående för våld (SOU 2018:37) är utskickad via kallelsen. 

 Mail från kommunjurist Mattias Kågell gällande informations-

ärende/beslutsärende. Mailet delas ut till alla ledamöter och ersättare.      

Anna-Karin Wallgren (S) framför önskemål om att få länken utskickad via 

mail.  

Magnus Stridh (SD) ställer en fråga om socialförvaltningen tar 

personkontroll på alla nystartsjobbare?  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att det sker.  

Anna-Karin Wallgren (S) framför att det inte bör komma beslutsärenden vid 

sittande bord.   

Ordförande Åsa Evaldsson (M) svarar att det i görligaste mån inte ska 

förekomma, men när det gäller individärenden så delas de vid sittande bord 

och ajournering sker för genomläsning.     

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och 

Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.         
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


