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§ 160 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

Ledamot Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Therese Åberg (M) att 

justera dagens protokoll, onsdagen den 4 december 2019 kl 12:30, 

kanslienheten, Stadshuset.      

_______________ 
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§ 161 Dnr 2019-000183 750 

SURF - samverkan mellan Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden i Ronneby för 
Familjehemsplacerade barn 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Sofia Wildros och specialpedagog Maria Kragh informerar 

och visar en Power Pointpresentation om SURF. 

Samverkan mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden i Ronneby för 

Familjehemsplacerade barn (benämnt SURF) påbörjades 2018 efter att en 

handlingsplan godkändes i båda nämnderna.                                                 

Det beskrivna syftet med SURF är: 

 Att genom samverkan följa upp och öka fokus på 

familjehemsplacerade barns skolgång. 

 Att belysa dessa barn utifrån ett resursperspektiv för att på så sätt se 

nya möjligheter. 

Arbetet med SURF visar att det finns stora möjligheter att påverka 

familjehemsplacerade barns skolgång till det positiva och att arbetet med 

SURF även ger positiva effekter för andra barn/elever och verksamheter i 

Ronneby kommun. 

Ordförande Therese Åberg (M) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

en mycket bra information. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta notera informationen till protokollet.        

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll 

________________ 
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§ 162 Dnr 2019-000006 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsamman med 

verksamhetschef Göran Fridh och ekonom Anna Lindén. 

Socialnämndens prognos jämfört med budget visar ett underskott med               

22 288 tkr. Ingen förändring sedan förra månadens uppföljning.  

Individ-och familjeomsorgen visar ett prognosticerat underskott med          

26 848  tkr. Underskottet grundar sig helt och hållet på överskridande 

avseende olika former av vårdkostnader samt kostnader för utbetalt 

ekonomiskt bistånd.  

Funktionsstöd visar ett prognosticerat överskott med 3 981 tkr. Trots högre 

kostnader för köp verksamhet samt lägre intäkter än budgeterat är prognosen 

positiv. Lägre personalkostnader är en del av detta.  

Bedömning 

De av förvaltningen samt nämndens beslutade åtgärder har gett resultat. 

Prognosen t.o.m. september är förbättrad i förhållande till uppföljningen i 

tertial 2.  

Socialnämndens ansvarsområde består till största delen av lagstyrd 

verksamhet. Nämndens möjligheter att påverka kostnader för ekonomiskt 

bistånd samt vårdkostnader är till stora delar omöjliga. Försörjningsenhetens 

förändrade arbetssätt genom projekt e-ansökan i samverkan med flera 

aktörer är en del av vidtagen åtgärd. Avseende vårdkostnader för barn och 

vuxna fortsätta med insatser på hemmaplan i första hand. Efter behov och 

bedömningar i första hand placera i familjehem, att om möjligt använda 

konsulentstödda familjehem före placeringar på HVB-hem. Att fortsätta 

arbetet med samordning av schemaläggning inom funktionsstöd för att 

minimera behovet av vikarier samt förebygga sjukfrånvaron.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta godkänna den ekonomiska uppföljningen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Mia 

Persson (MP), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 
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Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och till förvaltningschef 

Birgitta Ratcovich bedömning i ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen och 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich bedömning i ärendet. 

________________ 
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§ 163 Dnr 2019-000019 751 

Individärenden/sekretess 

 

________________ 
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§ 164 Dnr 2019-000019 751 

Individärende/sekretess 

 

________________ 
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§ 165 Dnr 2019-000019 751 

Individärende/sekretess 

 

________________ 
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§ 166 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn, familj, ensamkommande 
barn och öppenvård  

 

Sammanfattning  

Enhetschef Else-Mari Emilsson och verksamhetschef Göran Fridh lämnar en 

redovisning gällande verksamhetsuppföljning barn, familj. Ensamkommande 

barn samt öppenvården. 

Det finns tio barnavårdutredningar som överskridit fyra månader. 

Verksamheten arbetar aktivt med att få ner dessa ärenden, men det är svårt 

på grund av personalsituationen inom enheten.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till dagens 

protokoll.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Birgitta 

Lagerlund (M), ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Pia Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2019-000224 752 

Redovisning av kostnader vid resurskrävande 
öppenvårdsärende 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.   

 

Socialförvaltningen fick vid arbetsutskott sammanträde i sep uppdrag att 

redovisa kostnaden för ett resurskrävande öppenvårdsärende. Förvaltningen 

har valt att redovisa kostnaden för ett omfattande IHF-ärende. IHF-ärende är 

över tid de mest resurskrävande ärenden även om andra ärende under korta 

perioden kan kräva mer personalinsats.  

Tidsåtgången i ett IHF ärende redovisas i bilaga. Kostnaden för ärendet 

uppskattas enligt nedan: 

Arbetstid 124 tim/månad á 313 kr ca ( snittlön 37 000 kr per månad  

inkl IHF tillägg)                                                                  39 000 kr 

Övertid 5 tim per månad                                                   ca 3 900 kr  

Drift kostnad bil, tfn mm uppskattat 3-5 000 kr                    4 000 kr 

Totalt:                                                                            ca 46 900 kr  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.         

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Birgitta 

Lagerlund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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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§ 168 Dnr 2019-000021 042 

Verksamhetsuppföljning försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning och kommenterar 

verksamhetsuppföljningen avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. 

Läget är stabilt, men det finns en tendens till att bidragstiden ökar.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisning till dagens protokoll.   

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Anna-

Karin Wallgren (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 169 Dnr 2019-000223 700 

Redovisning av praktikplatser 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.  

Socialnämnden har begärt ytterligare redovisning av socialförvaltningens 

tillgång till praktikplatser via Arbetsmarknadsenheten.  

Socialnämnden fick vid nämndsammanträdet 2019-10-22 en redovisning av 

socialförvaltningens arbete med uppföljning av sysselsättning och 

samverkan med Arbetsmarknadsenheten. Vid sammanträdet redovisades 

även en sammanställning av Arbetsmarknadsenhetens insatser för 

arbetssökande.  

 

Arbetsmarknadsenheten har nu lämnat en redogörelse av sitt arbete med 

praktikplatser, (se bilaga till handlingarna).  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.          

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 170 Dnr 2018-000155 700 

Uppföljning Internkontroll 2019 

 

Sammanfattning  

Medicinskt ansvarig sköterska. (MAS) Katarina Losell föredrar ärendet: 

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska internkontroll av verksamheten ske för att 

säkra verksamhetens kvalitet. Internkontroll genomförd i mars-maj och sept-

okt 2019 av:  

 Läkemedelshantering - hantering av signeringslistor och avräkning 

narkotiska preparat  

 Basal hygien - följs författningen 2015:10  

Enligt SOSFS 2011:9 5 kap. ska internkontroll av verksamheten ske för att 

säkra verksamhetens kvalitet. Kontrollen är gjord genom kontroller och 

observationer ute i verksamheten av signeringslistor, avräkningslistor 

narkotika, läkemedelslistor samt följsamheten till författningen Basal hygien 

2015:10. Resultatet är redovisat i Stratsys.  

Internkontroll genomförd i mars-maj och sept-okt 2019 av  

 Läkemedelshantering - hantering av signeringslistor och avräkning 

narkotiska preparat där de bedöms utifrån en matris 1-5 där I : 

mycket liten risk för fel och 5 : mycket stor risk för fel. Årets 

internkontroll visar på klar förbättring men tyvärr finns det två 4:or 

och därför bedöms kontrollmomentet som väsentlig avvikelse. 

Kontrollräkning av narkotika har gjorts enligt rutin i 14 av 15 

kontrollerade avräkningslistor.  

 Basal hygien - följs författningen 20l5:10. Kontroller gjorda på 10 

enheter och observation av 22 personal på plats. Vid observationer 

har setts tre personal som brister. Följsamheten till författningen 

brister överlag på grund av att personalen får använda samma kläder 

vid flera arbetstillfällen pga att kläderna inte räcker till ombyten.  

Hygienronder gjorda på alla gruppbostäder, korttids och daglig 

verksamhet Oden av hygiensjuksköterska från Vårdhygien i 

Regionen. Vid ronderna har hygienombud, enhetschef och MAS 

deltagit. Respektive enhetschef får efter varje rond ett protokoll med 

rekommendationer på förbättringar/åtgärder.  
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Hygienföreläsningar om multiresistenta bakterier och basal hygien är 

genomförda av hygiensjuksköterska från Vårdhygien i Regionen, 

totalt har 95 personal från funktionsstöd deltagit vid de sex tillfällen 

som anordnats.  

 

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärende: 

I bifogad rapport beskrivs 9 riskområden med kontrollmoment och analys. 

Resultat 

2 kontrollmoment kan inte mätas och därmed görs inte någon bedömning 

kring 

 Att belastningen på verksamheten ökar och att verksamhetens 

kvalitet inte kan upprätthållas 

 Att arbetsbelastningen på personal ökar och att verksamhetens 

kvalitet inte kan upprätthållas 7 riskområden har granskats utifrån 

beskrivna kontrollmoment.  

 Av dem är det 2 kontrollmoment som visar på avvikelse 

 Att larm används enligt rutinen. 

 Att socialsekreterare har träffat det placerade barnet minst 4 ggr 

under ett år. 

För de flesta riskområdena, framförallt de med kontrollmoment som visar på 

avvikelse, finns åtgärdsplaner som verktyg för att minimera riskerna.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående uppföljning av 

internkontrollplanen oktober 2019.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (OPT RP), 

Malin Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Mia Persson (MP), Birgitta 

Lagerlund (M), Nils Nilsson (S), Nicolas Westrup (SD och ersättare Åsa 

Evaldsson (M). 

Förvaltningschef Birgitta redovisar att de punkter som har avvikelser 

kommer att följa med i nästa års internkontrollplan. 

Yrkanden 

Anna Carlbrant (OPT RP), yrkar bifall till tjänsteskrivelserna med följande 

tillägg: Att socialförvaltningen får i uppdrag att kontrollera hur 

upphandlingens skallkrav efterföljs. 
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Malin Månsson (S) yrkar tillsammans med socialdemokraterna: att 

socialförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna vad gäller arbetskläder 

och säkerställa att arbetstagare har tillräckligt med klädombyte för att kunna 

uppfylla basal hygien 2015:10 med följande motivering: I Intern-

kontrollplanen där kontroll utförts i april-maj 2019, påvisades en väsentlig 

avvikelse gällande basal hygien. Vid kontroll på 5 enheter har 11 personal 

granskats varav två personal brister i basala hygienrutiner enligt Basal 

hygien 2015:10 då man sparat arbetskläder och använder dessa flera dagar 

på grund av att kläderna inte räcker till. I internkontrollplanen där kontroll 

utförts i september-oktober 2019, påvisades en väsentlig avvikelse gällande 

Basal hygien, Vid kontroll på 5 enheter har 11 personal granskats varav 1 

personal brister i basala hygienrutiner enligt Basal hygien 2015:10 då man 

sparat arbetskläder och använder dessa fleras dagar på grund av att kläderna 

inte räcker till. 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar tillsammans med socialdemokraterna att 

socialförvaltningen får i uppdrag att belysa viktigheten av att använda larm 

vid hembesök. Få förståelse för vad det är som gör att vissa enheter inte 

använder de larm som finns och utifrån det, se över rutinerna, angående 

användande av larm, som idag finns inför ett hembesök för att om möjligt, 

förenklas och bli tydligare och enklare att följa, med följande motivering: 

I internkontrollplanen där kontroll utförts vecka 41, 2019, påvisades en 

väsentlig avvikelse gällande att larm används som rutin. Arbetstagare har på 

2 av 5 enheter inte använt befintliga larm vid hembesök. Det är en skyldighet 

likväl som rättighet att använda skyddsutrustning som tillhandahålls av sin 

arbetsgivare i utpekade situationer. Larmet är ett skydd för arbetstagaren och 

som arbetsgivare/ytterst ansvarig, är det viktigt att säkerställa att de 

personliga skydden används. Enligt åtgärdsplanen ska enhetscheferna 

tillsammans med medarbetaren på ett APT under perioden november-

december gå igenom rutinen igen för larm och hembesök. För att ytterligare 

peka på viktigheten av att använda de skydd som finns. 

Mia Persson (MP) yrkar att rutinerna för besök av barn i yngre åldrar ses 

över. Att poängtera vikten av besöka yngre barn innan de har ett eget språk 

minst fyra gånger per år för att säkerställa barnets mående.  

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteskrivelserna och framförda 

yrkanden.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående uppföljning av 

internkontrollplanen med följande tillägg. 

Att socialförvaltningen får i uppdrag att kontrollera hur upphandlingens 

skallkrav efterföljs. 

För att säkerställa att eventuell smittspridning inte sker får social-

förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna vad gäller arbetskläder och 

säkerställa att arbetstagare har tillräckligt med klädombyte för att kunna 

uppfylla basal hygien 2015:10.   

Att socialförvaltningen får i uppdrag att belysa viktigheten av att använda 

larm vid hembesök. Få förståelse för vad det är som gör att vissa enheter inte 

använder de larm som finns och utifrån det, se över rutinerna, angående 

användande av larm, som idag finns inför ett hembesök för att om möjlig, 

förenklas och bli tydligare och enklare att följa. 

Att rutinerna för besök av barn i yngre åldrar ses över. Att poängtera vikten 

av besöka yngre barn innan de har ett eget språk minst fyra gånger per år för 

att säkerställa barnets mående.  

________________ 

Exp: 
Socialförvaltningen 
Kvalitetutvecklare  
Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) 
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§ 171 Dnr 2019-000162 700 

Granskningsrapport om behörighet till känsliga 
uppgifter samt interna kontroller 

 

Sammanfattning  

Kvalitetsutvecklare Lotta Bolwede föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten - Granskning av 

behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller för yttrande till bl.a. 

socialnämnden. Socialnämnden har att svara på de delar som har med 

styrning vid behörighetstilldelning att göra, rutiner och riktlinjer för 

systemförvaltarens dokumentation samt att säkerställa att åtkomstkontroller 

sker i den utsträckning som krävs.       

Bedömning 

Revisionen gör den bedömningen att socialnämnden till viss del har ett 

ändamålsenligt arbete med behörigheter, åtkomster och loggkontroller.  

Utifrån det som beskrivs i granskningsrapporten har förtydligande av 

Loggningsrutin för Procapita IFO & VoO genomförts. Av den reviderade 

rutinen framgår i vilken omfattning i behörighet respektive profession ska ha 

i systemet. För att säkerställa att åtkomstkontroller sker i den omfattning som 

krävs framgår det även i den reviderade rutinen att ytterligare en tjänsteman 

förutom systemförvaltaren, får i uppdrag att utföra dessa kontroller      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att lämna ovanstående som sitt svar till 

revisionen samt att anta reviderad loggningsrutin.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (OPT RP), Mia 

Persson (MP), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Nicola Westrup 

(SD) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att 

en återrapport och redovisning i ärendet som visar att rutinerna efterföljs, ska 

ske i september 2020.      
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Propositionsordning 

Therese Åberg (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 översända detsamma till revisorerna. 

Att godkänna och anta reviderad loggningsrutin.  

Att en återrapport och redovisning i ärendet som visar att rutinerna efterföljs, 

ska ske i september 2020. 

________________ 

Exp:  
Revisionen 
Förvaltningschef, Socialförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare, Socialförvaltningen 
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§ 172 Dnr 2019-000185 001 

Förändring av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.   

Socialförvaltningen fick vid SN sammanträde 191022 i uppdrag att utforma 

förändringar i Socialnämndens riktlinjer avseende tillgång till dator, pkt 5.6, 

avgift hyresgästförening, pkt 5.12 samt bil/mc som tillgång, pkt 7.2.3. 

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till förändring avseende 

arbetsresor och lokala resor, pkt 4.1 o 4.12, (se bilaga till handlingarna). 

Enligt förvaltningens bedömning är de föreslagna förändringarna förenliga 

med lagstiftning och rättspraxis.  

 

Riktlinjen avseende datortillgång innebär ingen egentlig förändring av 

tillämpningen. Barnfamiljer har behov av tillgång till dator men för de som 

har skoldator anses det tillräckligt. Däremot har alla hushåll behov av skäliga 

kostnader för internetuppkoppling. 

Hushåll med endast ett kortvarigt behov av försörjningsstöd bör undantas 

från möjligheten till bistånd till inköp av dator.  

 

Hushåll har ingen rätt till bistånd för medlemsavgift i hyresgästförening. 

Syftet med att bevilja avgiften har varit att stärka försörjningsstödstagares 

ställning på bostadsmarknaden och minska behovet av rådgivning i 

hyresfrågor från handläggarna. Uppgifter om hur stora kostnader för 

medlemskap i hyresgästförening som godkänts är inte möjlig att ta fram. 

 

Enligt rättspraxis är bil/mc att betrakta som en tillgång som kan användas till 

hushållet försörjning. Undantag bör dock göras av medicinska eller sociala 

skäl. Likaså bör lån knutna till fordonet regleras i samband med försäljning. 

Förvaltningens erfarenheter av försäljning av fordon är att det är en stor 

arbetsuppgift för handläggarna att bedöma särskilda skäl, kolla bilinnehav, 

lån, försäljningspris mm och att försäljningar sällan leder till att hushållen 

kan realisera tillgångar som gör att hushållet klarar sig utan försörjningsstöd. 

 

Hushåll har rätt till bistånd till arbetsresor inklusive resor till AF, för att söka 

jobb mm och andra resor som bedöms nödvändiga av medicinska eller 

sociala skäl. Den föreslagna riktlinjen ger rätt till arbetsresor till 

sysselsättning och ett mindre schablonbelopp för övriga arbetsresor.  

Den föreslagna riktlinjen ger försörjningsstödstagare med sysselsättning 

bistånd till resor till sysselsättning och till de flesta övriga arbetsresor. Den 
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föreslagna schablonersättningen ger även arbetslösa försörjningsstödstagare 

utan sysselsättning bistånd till övriga arbetsresor utan prövning av varje resa 

för sig. Utan schablonen skulle handläggarna behöva göra individuella 

bedömningar av resbehov i betydligt fler fall t ex vid resor för att besöka AF, 

söka jobb mm.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreslagna förändringar av 

Socialnämndens riktlinjer för försörjningsstöd.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (OPT RP), 

Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson (MP), Anna-Karin 

Wallgren (S), Nils Nilsson (S), ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Pia Svabre 

Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att när det gäller försäljning av bil, bör värdet av 

bilen överstiga 63 % av prisbasbeloppet.  

Malin Månsson (S) yrkar tillsammans med socialdemokraterna och med 

instämmande av Mia Persson (MP) att punkten 5:12 Hyresgästföreningen i 

riktlinjerna för försörjningsstöd, ska texten vara oförändrad, med följande 

motivering: För att stärka försörjningsstödstagarnas ställning på 

hyresmarknaden och för att minska behovet av rådgivning och stöd i frågor 

som berör boendet i hyresrätt, från handläggare på enheten för ekonomiskt 

bistånd. Hyresvärden har ofta ett överläge gentemot en utsatt grupp och för 

att den enskilde hyresgästen inte ska riskera att hamna i skuldfälla, då 

domstolsprövning i sådana fall riskerar att kosta betydligt mer än vad 

rättsskyddet ger genom att låta medlemsavgift till Hyresgästföreningen ingå 

som en post i försörjningsstödet kan istället Hyresgästföreningen med sina 

jurister gå in och representera försörjningsstödstagaren samt ta eventuella 

kostnader för den enskilde försörjningsstödstagaren. Således är bistånd för 

medlemskap i Hyresgästföreningen en ekonomisk kostnad som medför 

avlastning av socialförvaltningens biståndshandläggare och en förstärkning 

för den enskilde individens möjlighet att hävda sig i en eventuell rättsprocess 

mot en hyresvärd.  

Birgitta Lagerlund (M) yrkar avslag på Malin Månssons (S) yrkande i 

punkten 5:12. 

 

 

Ordförande Therese Åberg yrkar att:  
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-att riktlinjen 5.14 ändras till  

ID-handlingar 

Ekonomiskt bistånd till pass beviljas inte. Kostnad för id-kort godkänns om 

den enskilde saknar legitimation. Id-kort kan beviljas till ungdomar tidigast 

fr. o. m. hösten de fyller 16 år, om de inte har extra tillägg från CSN. 

 

-att riktlinjen 7.1 kompletteras med 

Insättningar på bankkonto  

Alla insättningar på sökandes konto som till exempel överföringar, swish 

eller annat, räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Även 

insättningar på spelkonton räknas som inkomst. 

 

-att ny riktlinje läggs till  

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar  

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar räknas som inkomst vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Familjer vars gymnasiestuderande ungdom 

får reducerat eller indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro 

kompenseras inte för den förlorade inkomsten. 

 

Att riktlinjen 2.1.1 kompletteras med   

Socialtjänsten ska villkora deltagande i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet med syfte att stärka individens egna resurser 

och som ett sätt att förkorta inträdet till arbetsmarknaden. Personer som har 

arbetsförmåga och saknar gymnasial utbildning kan anvisas till 

vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet. 

 

Ekonomiskt bistånd ska sänkas eller i förlängningen helt vägras vid 

upprepad frånvaro eller om individen ej deltar i anvisad åtgärd utan 

godtagbara skäl. Det föreligger inte heller rätt till bistånd för sökande som ej 

söker arbete eller som tackar nej till anvisat arbete.  

 

Sökande som avbryter sin planering/sysselsättning för att resa och vistas 

utomlands har inte rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning, då hen inte 

bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande i tillräcklig omfattning, eller 

försenar sitt inträde på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att den sökande 

ska vistas i kommunen som arbetssökande. Avdrag på inkomst, lön eller 

annan ersättning, till följd av utlandsvistelse ersätts inte av ekonomiskt 

bistånd. Ansökan från och utbetalning till en sökande som vistas utomlands 

accepteras inte. 

 

 

 

Alla föräldralediga sökanden ska under föräldraledigheten delta i planering 

och medverka i upprättande av en genomförandeplan för tiden efter 
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föräldraledigheten. Information ska ges om skyldighet att ställa sig i kö för 

barnomsorgsplats när barnet fyllt 6 månader.  

 

Malin Månsson (S) yrkar att ordförande Therese Åbergs (M) yrkande ej 

tillhör de punkter ärendet gäller och bör tas upp som ett nytt ärende på 

kommande möte. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att ärende återremitteras i sin helhet då det 

framkommit flera nya att-satser och yrkanden.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde med nya tillkommande att-satser eller återremitteras 

i sin helhet och finner att socialnämnden återremitterar ärendet i sin helhet 

och att det ska återaktualiseras på socialnämndens sammanträde i januari 

2020.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet i sin helhet och 

återaktualisera detsamma på sammanträdet i januari 2020. 

________________ 

Exp: 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 173 Dnr 2019-000174 704 

Svar på frågor från socialnämnden gällande 
kompletteringar till budgetberedningen  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

- Socialnämnden beslutar att: 

förvaltningen förtydligar vilken effektivisering som gjorts, samt vilka 

arbetsmetoder som förändrats och hur, även vad detta gett ekonomiskt.  

Funktionsstöd 

 Insatsmätning, bemanning utifrån brukarens behov 

 Bemanningsplanering, exempelvis schemaläggning, samplanering 

med flera enheter inom ett geografiskt område m.m. 

 Boendeplanering, tidigarelagd ”hemtag” 

 Omorganisation inom sysselsättningen 

 Personalronder tillsammans med personalenheten med syfte att 

skynda på rehab processen. 

Individ- och familjeomsorgen 

 Förändrat arbetssätt inom försörjningsenheten, e-tjänst samt påbörjat 

införande av automatiserad handläggning 

 Utsedd särskild ansvarig för ”sociala” boendelägenheter 

 Vid placeringar ska förvaltningen sträva efter att göra placeringarna i 

konsulentstödda familjehem och vanliga familjehem, vilket är ett 

billigare alternativ än att placera i HVB-hem.   

 Förstärkt mottagningsenhet inom utredningsenheten barn. 

Förstärkningen har skett genom omfördelning av personal med inom 

utredningsenheten.  

Bedömning av den ekonomiska effekten kan följas genom den månatliga 

ekonomiska uppföljningen.  

 

- Socialnämnden beslutar att: 

verksamheten tittar på och beskriver om verksamheten kan ha ytterligare 

volymförändring inom ram. 

 Socialförvaltningens uppdrag är att utreda och bedöma 

brukarens/klientens individuella behov. En del personer har väldigt 

omfattande behov medan andra har mindre. Ett exempel är inom 

sysselsättningen/daglig verksamhet där det ställs höga krav på 

flexibilitet hos personalen för att anpassa behov utifrån resurser. 
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Ett annat exempel är inom Vuxenenheten där man nu planerar starta 

tolvstegsbehandling för grupper. Efterfrågan och behoven hos 

klienterna styr flexibiliteten inom verksamheten samt tillgång på 

kompetens. 

 

- Socialnämnden beslutar att: 

förstärka med förtydligande vad konsekvenserna blir av att 14 tjänster 

besparas, konsekvens för konsekvens. (Se bilaga 1 till handlingarna).  

 

 - Socialnämnden beslutar att: 

förtydliga med vilken typ av placeringar. Inom vilken post äskanden 

kommer det att minska. Hur man aktivt arbetat med detta, kan det 

implementeras på fler placeringar. 

 Placeringarna som avses är externa placeringar inom Funktionsstöd. 

Möjligheten att implementera detta på flera placeringar är beroende 

på lediga platser samt individens behov. 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Mia Persson (MP), Malin 

Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att 

protokollsutdraget tillsammans med bilagan expedieras till 

kommunstyrelsen.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera informationen  till dagens protokoll samt 

översända ärendet tillsammans med bilagan till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

________________ 

Exp: 
Kommunstyrelsen FK 
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§ 174 Dnr 2019-000216 006 

Sammanträdesdatum socialnämnden och dess 
arbetsutskott 2020 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till sammanträdesdatum för socialnämnden och dess arbetsutskott 

för 2020 presenteras för ledamöterna.   

Sammanträdesdatum AU kl 13 00 Sammanträde Socialnämnd kl 13 
00 

21 januari  
18 februari 
17/24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
Inget sammanträde i juli 
18 augusti 
22 september 
20 oktober 
17 november 
8 december 
 

28 januari 
25 februari 
24/31 mars 
28 april 
26 maj 
23 juni 
Inget sammanträde i juli 
25 augusti 
29 september 
27 oktober 
24 november 
15 december 

Sal presenteras i samband med utskick av kallelsen.    

Deltar i debatten 

Therese Åberg (M) och ledamot Anna Carlberg (OPT RP). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

ändringen att arbetsutskottets sammanträde är den 17 mars och 

socialnämnden sammanträde den 31 mars 2020.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 

Socialnämnden beslutar att avhålla sammanträden 2020 enligt följande: 

Socialnämndens arbetsutskott: kl 13:00  

21 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti,  

22 september, 20 oktober, 17 november och 8 december. 

 

Socialnämnden kl 13:00 

28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 

29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december. 

________________ 
 
Exp: 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Socialförvaltningen 
Kanslienheten 
Personalenheten 
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§ 175 Dnr 2019-000108 752 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2019, redovisas 

för ledamöterna.             .  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M).  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.             

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.              

Beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
De förtroendevalda revisorerna 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
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§ 176 Dnr 2019-000217 701 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 
Olofström och Sölvesborg.  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 

Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget 

Blekinge) och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och 

utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut den 31 december 

2019 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet gäller från och med den 1 

januari 2020 och till och med den 31 december 2020. 

Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklings-

verksamhet.  

 

Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 

kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och 

utveckla former för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-

verksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och 

innovation i länet.  

 

Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar 

och ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbete under 

verksamhetsåret. 

 

Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 

till 2 867 000. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 årligen. 

För socialnämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år 2020 beräknad 

till 108 965 tkr. 

För äldrenämnden i Ronneby är den årliga kostnaden för år 2020 beräknad 

till 464 535 tkr.  

Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) 

med möjlighet även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamheten 

att ge synpunkter.      

Förslag till beslut 

Att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner 

för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med 
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upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive 

regionfullmäktige fattar motsvarande beslut.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M), Anna-Karin Wallgren (S), Mia 

Persson (MP) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar med instämmande av Mia Persson (MP) 

bifall till tjänsteförslaget. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar om följande tillägg: Att mer information tex 

årsberättelse redovisas.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och 

Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 

2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets 

kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut. 

Att bilägga mer information i ärendet, tex årsberättelse inför nästa 

avtalstecknande. 

________________ 

Exp: 
Kommunfullmäktige 
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§ 177 Dnr 2019-000222 003 

Begäran om remissyttrande - Ändring av reglementet 
för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En begäran om remissyttrande gällande ändring av reglemente för 

Kommunal Rådet för Funktionshinderfrågor har översänts till 

socialnämnden. 

Nuvarande reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor gäller 

sedan 2015. Fråga angående arvode, reseersättning har sedan dess varit uppe 

vid ett flertal tillfällen. Rådet har skickat skrivelse till kommunstyrelsen men 

inte fått gehör för sina yrkanden. Reglementet är nu föremål för översyn. 

Nytt förslag i förslag till ändring är att resekostnadsersättning, motsvarande 

som för förtroendevalda, ska beviljas i samband med rådets sammanträde.  

Samt att kostnader för reseersättning ska belasta socialnämnden.     

Bedömning 

Sedan nuvarande reglemente antogs 2015 har frågeställningen varit aktuell 

vid flertalet tillfällen på kommunala rådet för funktionshinders sammanträde.  

Socialnämnden ställer sig positiv till förslag till förändring gällande 

reseersättning till de utsedda representanterna i rådet.  

Om kostnaderna ska belasta socialnämndens budget ska det överföras 

budgetmedel för ändamålet. Socialnämndens nuvarande budget är endast 

avsedd för socialnämndens förtroendevalda.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att överlämna yttrandet till kommun-

ledningsförvaltningen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant OPT RP), 

Nicolas Westrup (SD), Birgitta Lagerlund (M), Mia Persson (MP) och 

ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i 

ärendet och översända detsamma till kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 
Kanslienheten 
Anna-Karin Sonesson 
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§ 178 Dnr 2019-000229 009 

Förtäring sammanträden 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har tagit beslut i juni 2019 om att dra in sin förtäring på 

sammanträdena. Fr o m hösten får ledamöter och ersättare ta med egen 

förtäring eller köpa i cafeterian. 

Fr o m januari tom september 2019 har i snitt 20 ledamöter och ersättare 

deltagit på sammanträdena. Det utgör en kostnad om 440 kr/mån (22 kr 

kaffe/te/kaka/fralla).  

Cafeterian bedrivs i dagsläget som daglig verksamhet med personal som 

redan har svårt att få anställning på arbetsmarknaden. Skulle det bli ett för 

stort bortfall av beställningar kan följden bli att verksamheten inte kan 

bedrivas. En annan sak som är viktig och man bör tänka på är att det inte får 

bli för mycket stress och oro för denna personal. Det har i dagsläget skett ett 

ökat antal ”spontan besök/försäljning” vilket kan upplevas stressigt. 

Beställning av förtäring till sammanträden ska lämnas till cafeterian fyra 

dagar innan sammanträdet. Att beställa förtäring varje dag skulle inte 

fungera då de måste kunna bedöma ungefär hur många som kommer till 

cafeterian. 

Personalenheten kan göra ett schablonavdrag som dras på arvodet en gång 

om året för samtliga ledamöter och ersättare. Att betala med Swish är en 

uppgift som tar mycket tid för cafépersonalen då de måste stämma av mot 

personallistor. 

En nämndsledamot kan beställa förtäring på eftermiddagen till en kostnad 

om tjugotvå kr (22 kr), vilket utgör en kostnad om 242 kr/år (elva 

sammanträden).  

Varje ledamot/ersättare kan välja om de medger eller avstår från avdrag för 

förtäringen. Personlig attestering ligger till grund för avdraget via arvode. 

(Blankett bifogas)     

Förslag till beslut 

Socialnämnden förslås besluta att de ledamöter/ersättare som via avdrag om 

242 kr/år fortsättningsvis får förtäring på sammanträdena fr o m år 2020.   
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Deltar i debatten 
Ordförande Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Socialnämnden beslutar att de ledamöter/ersättare som via avdrag om  

242 kr/år fortsättningsvis får förtäring på sammanträdena fr o m år 2020.   

________________ 

Exp: 
Personalenheten 
Cafeterian 
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§ 179 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar följande:  

Två Lex Sarah utredningar, en från den egna verksamheten och från Cura 

individutveckling.  

Skrivelse från Överförmyndarnämnden - Angående socialnämndens 

agerande vid uppmärksammat behov av god man.  

Personalsituationen inom förvaltningen: 

Två enhetschefer får inte tillsättas i dagsläget pga anställningsstopp efter 

kommunfullmäktige beslut.  

Inom försörjningsstöd går teamledaren in och fördelar arbetsuppgifter och 

handleder personalen, verksamhetschefen har personalansvaret. Totalt är 

11,5 tjänster tillsatta av 14 heltidstjänster.  

Inom barn- och familj går enhetschefen från utredningsenheten in som 

ansvarig tillsamman med en teamledare. Verksamhetschefen har 

personalansvaret. 

Personalsituationen inom socialförvaltningen är ett bekymmer, personalen 

har svårt att hinna med sina uppgifter.    

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisning noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 180 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) informerar om att Cura Individutveckling har beslutat att 

Klaragymnasiet kommer att utöka sitt utbud med ett handelsprogram fr o m 

2020. Vidare lämnas information om budgeten. 

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S) informerar att det idag är en 

Finsamdag på Ronneby Brunn.   

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisning noteras till dagens 

protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (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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§ 181 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

noteras till dagens protokoll      

Propositionsordning 

Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

socialnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärende till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 182 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerar under mötet. 

Blekinge tingsrätt – Underrättelse om kungörelse om att Caritagården AB i 

Backaryd har försatts i konkurs. 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige 2019-10-31 § 304 – Delårsrapport 2019-08-31 för 

Ronneby kommun. 

Kommunfullmäktige 2019-10-31 § 323 – Besvarande av medborgarförslag – 

Inför sammanträdesarvoden och bilersättning för alla ledamöter i 

Kommunala pensionärsrådet.    

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att delgivningsärenden mm notera till 

dagens protokoll.     

Propositionsordning 

Therese Åberg (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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§ 183 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser och konferenser finns att notera till dagens sammanträde.      

________________ 
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§ 184 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg vill till nästa sammanträde ta upp ärendet taxa för 

tobakstillstånd. Det bör vara en kostnadsneutral handläggning. 

Åsa Evaldsson (M) informerar att barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 

Som utbildningsnämndens ordförande har hon kallat socialnämndens 

ordförande och deras förvaltningschefer till ett möte i ärendet.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Mia 

Persson (MP), Anna Carlbrant (OPT RP), Nicolas Westrup (SD) och 

ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup (SD) och 

Anna Carlbrant (OPT RP), att socialförvaltningen får i uppdrag att revidera 

taxan för tobakstillstånd och presentera ett nytt förslag med en lägre kostnad 

på nämnden i december 2019.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnande beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll.  

Att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera taxan för tobakstillstånd och 

presentera ett nytt förslag med en lägre kostnad på nämnden i december 

2019. 

________________ 

Exp: 
Socialförvaltningens vuxenenhet 

 


