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Sammanträdesdatum

2020-04-21
Socialnämndens arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen, kl. 13:00 – 15:30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Therse Åberg (M) och Malin Månsson (S)

Justeringens plats och tid

Listerbysalen, 2020-04-21

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Albin Ottosson

§§ 97–126

Ordförande

Therese Åberg (M)
Justerare

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

Beslutsinstans

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-28

Datum då anslaget tas ned

2020-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet

Underskrift

Albin Ottosson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ordförande Therese Åberg (M), jäv §§ 118-119
1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-), tjänstgörande ordförande §§ 118-119
2:e vice ordförande Malin Månsson (S)
Thomas Svensson (S)
Nicolas Westrup (SD)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justerandes sign

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich
Nämndsekreterare Albin Ottosson
Verksamhetschef Göran Fridh § 124, via telefon
Enhetschef Else-Mari Emilsson §§ 97-122
Teamledare Ywonne Ödman §§ 97-122

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott
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Dnr 2020-000003 006

Val av justerare och tid för justering - 2020
Beslut
Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M)
justera dagens protokoll. Protokollet justeras efter Socialnämndens
sammanträde 2020-04-28, eller klockan 17:00 samma dag.
________________
Exp: Akten

Justerandes sign
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§§ 98-123 & § 125

Dnr 2020-000005 751

Individärenden 2020 – SEKRETESS

Justerandes sign
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§ 124

Dnr 2019-000094

Placeringskostnader/budget
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet för arbetsutskottet via
telefon.
Sammanfattning
Förvaltningen åtgärder för att minska placeringskostnaderna sedan Au april
2019 redovisas. En rad åtgärder har genomfört helt eller delvis. Enligt
förvaltningens bedömning har de vidtagna åtgärderna lett till en begränsning
av kostnadsökningen. Avsaknaden av enhetschef på Barn o familje enheten
har tillsammans med personalomsättning och vakanser kraftigt påverkat
möjligheterna till utvecklingsarbete inom placeringsverksamheten.
Underlag
Bakgrund
Vid au sammanträde 190426 gicks Förvaltningens arbete med placeringar av
barn igenom. Verksamheten belystes ur många aspekter och en
sammanfattning över områden att arbeta vidare med togs fram. Nedan följer
en redovisning av förvaltningens arbete
Åtgärder
•

Vid placeringar skulle förvaltningen kunna försöka sträva efter att göra
placeringarna i konsulentstödda familjehem och vanliga familjehem,
vilket är ett billigare alternativ än att placera i HVB-hem. Just nu pågar
en kampanj fö)r att rekrytera fler familjehem, kontaktfamiljer och
kontaktpersoner.

Förvaltningen har aktivt jobbat med att öka antalet familjehemsplaceringar.
Fler barn placeras i familjehem, under 2019 andelen barn som är placerade i
familjehem ökat något
•

För närvarande undersöks om Cura har möjligheter att tillhandahålla
jourfamiljehem, vilket skulle kunna vara en kompletterande och
kostnadseffektiv lösning. Detta kommer att diskuteras vid möte med Cura
den 17/5.

Cura har under feb 2020 genomfört en utredning om gemensamt
jourfamiljehem för flera kommuner. Något förslag har ännu inte
presenterats. Oklart om intresset från övriga kommuner.
•

Justerandes sign

Vad avser utredningsplatser så skulle man kunna tillfråga Cura om de
har möjlighet att utreda i hemmet. Förvaltningen skulle också kunna
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undersöka om det är möjligt för öppenvården att genomföra
utredningsinsatser i hemmet om antalet personal ökades. Detta skulle i
så fall behöva utredas då det skulle krävas personal i hemmet dygnet
runt vid sådana insatser.
Antalet öppenvårdsinsatser ökat kraftigt under året från 200 barn 2018 till
286 barn 2019. Därmed svårighet att utöka uppdraget. Inga konkreta
diskussioner med Cura om utredning i Öppenvård
•

Vid beslut om placeringar, omprövningar etc. så skulle arbetsutskottet
kunna få en bättre insyn i placeringskostnaderna genom att
enhetschefernaredovisar kostnaden och motiverar den aktuella
placeringen i samband med beslutet

Dygnskostnad för placering ska presenters vid beslut i AU. Påminnelse till
förvaltning om detta
.
•

Socialnämndens arbetsutskott skulle kunna få tätare uppdateringar kring
placeringarna genom att enhetschefen lämnar rapport till arbetsutskottet
om placeringarna även en gång mellan omprövningarna, med ca tre
månaders mellanrum. Enhetschef Åsa Siebert informerar om att enn
kostnadseffektivisering är att vissa uppföljningar hålls via Skype numera
och detta skulle kunna göras i större omfattning. Det är också ett sätt
som gör att man kan följa upp placeringarna oftare.

Tätare rapporter till AU ej genomfört. Digitala hjälpmedel används i så stor
utsträckning som bedöms möjligt
•

KIBB är en behandlingsmodell, en manualbaserad KBT-behandling för
familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Frågan skulle kunna
ställas om man skulle kunna arbeta med detta via Barnhus, men det
skulle också medföra en kostnad.

Avtalen avseende Barnahus är uppsagt eftersom flertalet deltagande
organisation har en ny organisation och det tidigare avtalet inte är förankrat i
den nya organisationen. Frågan om Behandlingsinsatser via Barnahus en
fråga för ett nytt avtal
•

Vad gäller våld i nära relationer och då placeringar behöver göras en
bit iväg p g a skyddsbehovet, så är Cura på gång att undersöka
möjligheterna med ett utbyte mellan likande organisationer på andra
orter, för att minska kostnader

Placeringar på annan ort genomförs med hjälp av andra aktörer än Cura,
Allmänt
Vid en jämförelse mellan 2018 och 2019 har antalet placerade barn ökat
något från 112 till 116, 4 % . Antalet placeringsdygn totalt har ökat med 6 %
beroende på något längre placeringar i genomsnitt. Den totala kostnaden för
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placeringar har ökat med 14 %. eftersom kostnaden per dygn ökat med 8 %
och antalet dygn med 6 %. Enligt min bedömning har de vidtagna åtgärderna
lett till en begränsning av kostnadsökningen.
Huvuddelen av förvaltningens arbete med placerade barn sker inom Barn o
Familjenheten. Utvecklingsarbeten i enheten har under året påverkats av hög
personalomsättning och vakanser pga sjukdom. Enheten saknar sedan början
av november enhetschef som en följd av kommunens anställningsstopp.
Avsaknaden av enhetschef har tillsammans med personalomsättning och
vakanser kraftigt påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete,
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens arbetsutskott
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar;
-

att notera informationen till protokollet.

________________
Exp: Akten

Justerandes sign
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§ 126

Dnr 2019/227

Ansökan om försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)
Alkohol- och tobkashandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet.
Sammanfattning
XXX med enskild firma, org.nr. XXX, har, 2019-10-31, ansökt om tillstånd
för detaljhandel med tobaksvaror på XXX Ansökan avser tillstånd tills
vidare.
Beslutsunderlag
- Alkohol- och tobkashandläggarens utredning angående Ansökan om
försäljning av tobaksvaror (detaljhandel), XXX med enskild firma,
XXX, org.nr. XXX, daterad 2020-04-15
-

Till utredningen tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar;
-

att enligt 5 kap 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
avslå XXX med enskild firma, org.nr. XXX, ansökan om tillstånd
att bedriva detaljhandel med tobak på grund av att sökande inte
uppfyller kravet på lämplighet enligt 5 kap 2 § lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter, och att rätt att sälja tobak enligt
övergångsbestämmelserna punkt 4 därmed upphör.

Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S)
och Thomas Svensson (S).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens arbetsutskott
bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar;

Justerandes sign
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-

att enligt 5 kap 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
avslå XXX med enskild firma, org.nr. XXX, ansökan om tillstånd
att bedriva detaljhandel med tobak på grund av att sökande inte
uppfyller kravet på lämplighet enligt 5 kap 2 § lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter, och att rätt att sälja tobak enligt
övergångsbestämmelserna punkt 4 därmed upphör.

________________
Exp: Protokollsutdrag/beslut med besvärshänvisning till sökande.
Protokollsutdrag/beslut till Alkohol-och tobakshandläggare Amelie Hultman,
Socialförvaltningen och Enhetschef vuxenenheten, Peter Börjesson,
Socialförvaltningen.
Protokollsutdrag/beslut samt utredning till Länsstyrelsen Blekinge Län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

10(10)

