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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M) ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande
Thomas Svensson (S)

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Lagerlund (M)
Martin Moberg (S)

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh verksamhetschef §§ 112-116
Åsa Siebert, enhetschef §§ 112-116
Peter Börjesson, enhetschef §§ 92-94
Tanja Jonasson, socialsekreterare §§ 92-94
Eric Johansson, teamledare, §§ 92-111
Ann Hermansson, nämndsekreterare
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Ärendelista
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Vaj av justerare

§ 93 - 116

Sekretess

§ 117

Övriga frågor/ärende

4
5-28
29-31

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-03

Socialnämndens Arbetsutskott

§ 92

Val av justerare
Thomas Svensson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll, måndagen den 9 april kl 16 00.
__________________
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§ 117

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om följande:
Bengt Winnow, som har olika förtroendeuppdrag genom Ronneby kommun, har
översänt ett e-mail som berör ekonomiska förutsättningar och avtal. (Dnr 2018-59).
Mailet delades ut till arbetsutskottets ledamöter.
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 maj 2018 är flyttat till fredagen
den 18 maj 2018 kl 13 00 i Listerbysalen.
Information om hur man söker bostad bör ges till ungdomar som fyller 18 år och bl a
ska slussas ut från olika boenden.
SVT Nyheter – Var tionde kommun gav förra året ekonomiskt bistånd till personer
utan uppehållstillstånd, det visar siffror som SVT tagit fram. SVT nyheter har frågat
samtliga av Sveriges kommuner. Av 290 tillfrågade kommuner svarade 244
kommuner, det vill säga drygt 84 %. Av 244 kommuner har 23 kommuner betalat ut
försörjningsstöd till personer som inte fått uppehållstillstånd men som ändå finns
kvar i landet, så kallade ”papperslösa”. Alltså knappt var tionde kommun. I Blekinge
är Ronneby och Karlskrona de kommuner som betalat ut medel till ”papperslösa”.
De flesta kommuner har betalt ut så kallat ”akut nödbestånd”. SKL beskriver akut
nödbestånd så här ”tillfälligt bistånd för akuta åtgärder så att den enskilde kan
undvika nöd”. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att – ”Papperslösa” som
håller sig undan så att beslut om utvisning/avvisning inte kan verkställas, inte har rätt
till bistånd.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att socialförvaltningen besvarat frågan
från media, men vet inte hur den ställts. Enhetschef Ywonne Ödman får i uppdrag att
redovisa detta på nästa sammanträde.
Birgitta Lagerlund (M) ställer en fråga om vikarierande alkoholhandläggaren.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att han heter Thomas Hall och tidigare
arbetat i Karlskrona kommun. Han har varit ute hos krögarna i Ronneby kommun
och även kallat till ett krögarmöte.
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Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Thomas Svensson (S) och observerande
ersättare Birgitta Lagerlund (M).
Yrkande 1
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att ta
fram tydlig information hur man söker bostad, både muntlig och skriftlig, för
ungdomar som fyller 18 år och bl a ska slussas ut från olika boenden, samt att det
dokumenteras när informationen nått ungdomen. Informationen ska också kunna
delges alla som söker bostad i Ronneby kommun.
Proposition 1
Ordförande Åsa Evaldsson(M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Yrkande 2
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar att Ronneby kommun inte ska betala ut
försörjningsstöd till de personer som håller sig undan avvisnings/utvisningsbeslut.
Den som håller sig undan utvisning har inte rätt till bidrag, enligt dom från Högsta
förvaltningsdomstolen.
Thomas Svensson (S) yrkar avslag på ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande med
hänvisning till att man ska avvakta tills redovisningen om hur frågorna har ställts av
media, är genomförd.
Proposition 2
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för bifall till ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Thomas Svenssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas tre (3) ja-röster och två (2) nej-röster, således
bifalles ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.
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Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:

Ja

Åsa Evaldsson (M)

X

Birgitta Larsson (M)

X

Thomas Svensson (S)

Nej

X

Birgitta Lagerlund (M) tj ers

X

Martin Moberg (S) tj ers

X

Summa:

3

2

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta
fram tydlig information hur man söker bostad, både muntlig och skriftlig, för
ungdomar som fyller 18 år och bl a ska slussas ut från olika boenden, samt att det
dokumenteras när informationen nått ungdomen. Informationen ska också kunna
delges alla som söker bostad i Ronneby kommun.
Att Ronneby kommun inte ska betala ut försörjningsstöd till de personer som håller
sig undan avvisnings/utvisningsbeslut. Den som håller sig undan avvisning/
utvisning har inte rätt till bidrag, enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen.
Ge enhetschef Ywonne Ödman i uppdrag att redovisa hur frågorna från SVT har
ställts, på nästa sammanträde.
Att notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
Reservation
Thomas Svensson (S) och Martin Moberg (S) reserverar sig till förmån för Thomas
Svenssons (S) yrkande om att avvakta tills frågorna från SVT har redovisats.
__________________
Exp.
Bengt Winnow
Ywonne Ödman
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