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§ 30 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

 

Sammanfattning  

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

dagens protokoll, torsdagen den 7 mars 2019 kl 16 00.     

________________ 
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§ 31 Dnr 2019-000043 700 

Informationsärende – Sekretess och jäv 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristerna Julia Brorsson och Mathias Kågell lämnar information 

om sekretess och jäv. En Power Pointpresentation visas. Presentationen 

kommer att sändas ut till ledamöter och ersättare via e-post.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Mia Persson (MP), Thomas Svensson (S), 

Nicolas Westrup (SD), ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Martin Moberg 

(S). 

 

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

en givande information. 

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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§ 32 Dnr 2019-000038 759 

Verksamhetsuppföljning barn och familj, 
utredningsenheten barn och ensamkommande barn 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande 

verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten barn och 

ensamkommande barn.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Anna-Karin Wallgren (S), Ylva Särnmark 

(L), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), Casper Andersson (SD) och 

ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

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

protokoll samt ger socialförvaltningen i uppdrag arbeta för att utredningar 

mer än fyra månader går ner.  

Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Anna-Karin Wallgren (S) 

att socialförvaltningen ska vara uppmärksam på siffran pågående utredningar 

mer än fyra månader, som i dagsläget är 14 st samt att i första hand se till att 

tiderna för förhandsbedömningar och nya anmälningar hålls.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta ner/vara uppmärksam på 

pågående utredningar mer än fyra månader som i dagsläget är 14 st, samt att 

i första hand se till att till att tider för förhandsbedömningar och nya 

anmälningar hålls. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2019-000021 042 

Försörjningsenheten - uppföljning försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich. 

Sammanfattning  

Vid socialnämndens sammanträde i januari 2019 efterfrågades ett nytt 

förslag till månatlig uppföljning av försörjningsstöd på en mera detaljerad 

nivå. Bifogat förslag är mer detaljerat avseende orsaker till försörjningsstöd 

och använder måttet genomsnittlig bidragstid istället för längden av 

pågående insats för att beskriva varaktigheten av bidragsberoendet. 

 

Uppföljningen bygger på ett urval av befintliga standardrapporter från 

verksamhetssystemet. Att få fram ytterligare information skulle i de flesta 

fall kräva manuell bearbetning.   

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att det finns nationella siffror 

inom försörjningsstöd som visar att Ronneby ligger bra till. Jämförelser görs 

även mellan Ronneby och övriga Blekinge kommuner och liksökta 

kommuner i landet.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Anna Carlbrant (-), Birgitta 

Lagerlund (M), Malin Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Ylva 

Särnmark (L), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande 

ersättare Charlotte Svanberg (C), ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Pia 

Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

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

protokoll samt att komplettera ärendet med nationella siffror på årsbasis. 

Malin Månsson (S) yrkar att ärendet numreras och att det sker en markering 

på de ärende som kan förväntas bli bättre när det gäller tex e-ansökan.      

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller desamma.      
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Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Att ärenden numreras och att de ärende där det kan förväntas bli bättre när 

det gäller tex e-ansökan markeras samt att komplettera ärendet med 

nationella siffor på årsbasis. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 34 Dnr 2019-000005 041 

Internbudget 2019 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

verksamhetscheferna Göran Fridh, Jörgen Nilsson och ekonom Anna 

Lindén. 

Sammanfattning  

Socialnämndens budgetram för 2019 är 268 573 tkr. För 2018 var den 

tilldelade ramen 268 189 tkr. Socialnämndens bokslut för 2018 visar ett 

underskott med 10 824 tkr. Förvaltningen tillsammans med ekonom har 

genomlyst hela verksamheten. Korrigeringar och bedömningar har gjorts 

med analys av tidigare års bokslut samt analys över framtida 

kostnadsutveckling. Hänsyn har tagits till prognos och kända kostnader som 

är klient/brukar relaterade, kostnadsökningar/uppräkningar reglerat av 

prisindex, hyreshöjningar mm. Samt kända och prognosticerade intäkter. 

Förvaltningens prognos för 2019 är att det saknas drygt 24 000 tkr. De 

identifierade stora posterna är ekonomiskt bistånd, placeringskostnader barn, 

placeringskostnader vuxna samt köp verksamhet inom LSS mm. För att 

uppnå budget i balans motsvarar prognosen för 2019 ca 48 tjänster av 

förvaltningens ca 310 anställda. Den del i budgeten som ej är lagstyrd utgörs 

av 

Barnahus          200 tkr 

SURF               375 tkr 

Tillnyktring      450 tkr 

KRAMI netto   190 tkr 

Finsam netto    700 tkr 

Pust                    50 tkr 

Summa          1 965 tkr 

 

Barnahus, SURF, Tillnyktring, KRAMI och FINSAM är avtalsstyrda vilket 

innebär uppsägningstid. Den delen i verksamheten som inte är direkt 

lagstyrd bidrar till insatser av mer förebyggande karaktär.  

 

Socialnämndens balanskonto för ensamkommande barn (EKB) har vid 

bokslutet en ingående balans om ca 58 000 tkr. Vid kostnadsberäkningar 

inför kommande år (så långt som socialnämnden har ansvar för barnet) 

kommer balanskontot att ha ett större överskott. Detta är ett resultat av 

förvaltningens hantering av mottagandet.     
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Bedömning 

Förvaltningens menar att det finns olika alternativ för socialnämndens 

ställningstagande. 

1. Underbudgetera. 

2. Äska medel från kommunstyrelsen enligt kalkylerade kostnader. 

3. Föreslå kommunstyrelsen disponera 24 000 tkr från balanskontot för 

ensamkommande barn under 2019 för att tillfälligt uppnå ekonomi i 

balans. Saknade medel 2020 hanteras under vårens budgetprocess.      

Förslag till beslut 

Att omgående informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget. 

Att underbudgetera med förslag om att få disponera balanskontot för 

ensamkommande barn.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Mia Persson (MP), Anna-Karin 

Wallgren (S), Malin Månsson (S), Anna Carlbrant (-), Nicolas Westrup 

(SD), Birgitta Lagerlund (M) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Ajournering kl 15 45 – 15 55. 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar med instämmande av Birgitta 

Lagerlund (M) och Nicolas Westrup (SD) bifall till den av 

kommunfullmäktige beslutade rambudgeten samt att informera 

kommunstyrelsen om det ekonomiska läget. 

Malin Månsson (S) yrkar med instämmande av Mia Persson (MP) bifall till 

tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförandes yrkande.  

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes. 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall till ordförandens yrkande.     
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster, 

således bifalles ordförande Therese Åberg (M) m fl yrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 
Therese Åberg (M)  X 
Anna Carlbrant (-)  X 
Malin Månsson (S) X  
Birgitta Lagerlund (M)  X 
Ylva Särnmark (L)  X 
Thomas Svensson (S) X  
Anna-Karin Wallgren (S) X  
Nils Nilsson (S) X  
Mia Persson (MP) X  
Nicolas Westrup (SD)  X 
Casper Andersson (SD)  X 
Charlotte Svanberg (C) tj. ers.  X 
Christian Ivarsson (SD) tj. ers  X 

Summa: 5 8 

    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna den av kommunfullmäktige beslutade 

rambudgeten samt att informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget. 

Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna och miljöpartiets ledamot reserverar sig 

till förmån för Malin Månssons (S) yrkande. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2018-000142 055 

 

Beräkning för lokalkostnader vid införande av LOV i 
vård och omsorgsboende enligt LSS 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Anna Lindén.  

Sammanfattning  

Socialnämnden har i beslut 2018-12-11 § 198 gett förvaltningen i uppdrag 

att redovisa förslag på beräkning för lokalkostnader i kronor för de tre första 

åren. I det bifogade dokumentet framgår det i ”Sammanställd 

beräkningsmodell” i den delen som kallas förhöjd lokalkostnad vad beloppen 

blir. Beloppen är per brukare/dygn. 

Beslutsförslag 

Socialnämnden föreslås anta bifogat förslag till beräkning för lokalkostnader 

de tre första åren.  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar ett tillägg till beslut enligt 

följande: Fastställa det årliga beloppet för LOV-ersättning.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin 

Månsson (M), Nicolas Westrup (SD) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med redovisat 

tillägg.    

Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta redovisat förslag till beräkning av 

lokalkostnader för de tre första åren. 

Att fastställa den årliga LOV-ersättningen. 

________________ 

Exp. Socialförvaltningen 
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§ 36 Dnr 2019-000044 022 

Inhyrning av konsult - socialförvaltningen 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen har behov av att under period 2019-03-01- 2019-08-31 

hyra in handläggarpersonal till utredningsenheten barn.  

 

Utredningsenheten barn 

Under 2018 har Utredningsenheten Barn på grund av vakanser och fortsatt 

hög arbetsbelastning haft inhyrd personal under tiden 2018-04-01-2018-06-

30 och 2018-09-01-2018-12-31 med gott resultat.  Förvaltningen begärda i 

dec 2018 att få förlänga inhyrning av konsult tom 190228 vilket avslogs av 

Socialnämnden. 

 

För att täcka vakanser under våren har Fältverksamheten pausats och 

personal har flyttats från fältverksamheten till Utredningsenheten Barn. 

Svårigheterna att bemanna enheten har fortsatt. Under 2019 har hittills två 

personer slutat sin anställning och ytterligare tre personer kommer att avsluta 

sin anställning fram till 1/5. Rekrytering pågår och en person börjar 2019-03-

01 och ytterligare en person 2019-04-15. I övrigt mycket osäkert när 

vakanserna kan täckas.  

 

Personalläget under våren och sommaren är sådant att 9 av 11 

handläggartjänster är besatta under perioden 1/3 till 31/8. Från och med 1/5 

är dessutom Teamledartjänsten obesatt. Två av handläggarna som börjar 1/3 

och 15/4 är dessutom nya utan erfarenhet av barnavårdsutredningar. 

Arbetsbelastningen är fortsatt hög med ett inflöde på ca 100 aktualiseringar 

per månad och i nuläget 140 pågående utredningar. Med den 

personalsituationer blir det omöjligt för enheten att hantera sitt uppdrag och 

ha en rimlig arbetsmiljö. 

 

Inhyrning av personal skulle möjliggöra en rimligare arbetsmiljö och öka 

förutsättningar för enheten att klara sitt uppdrag. Dessutom skulle inhyrning 

av personal ge förutsättningar för att återföra personal till Fältverksamheten 

för att starta upp den igen innan sommaren. Kostnaden för inhyrning av 

konsult på heltid i sex månader beräknas till 650-700 tkr.  
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Ekonomiska effekter 

Det är mycket svårt att i nuläget bedöma de ekonomiska effekterna av att 

hyra in konsulter eftersom det saknas en budget för 2019. Kostnaden på ca 

650-700 tkr bedöms kunna täckas de vakanser som finns under året.       

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna inhyrningen av handläggarkonsult till 

Utredningsenheten barn under perioden 2019-03-01--2019-08-31.      

Deltar i debatten 

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

Karin Wallgren (S), Ylva Särnmark (L), Nils Nilsson (S), Nicolas Westrup 

(SD), Birgitta Lagerlund (M) och ersättare Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Anna-Karin Wallgren (S) yrkar med instämmande av Nils Nilsson (S) och 

Malin Månsson (S) bifall till tjänsteförslaget.    

Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av ordförande Therese 

Åberg (M) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Under 

förutsättning att kostnaden ryms inom individ- och familjeomsorgens 

personalbudget.  

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna inhyrning av handläggarkonsult till 

utredningsenheten barn under perioden 2019-03-01--2019-08-31, under 

förutsättning att kostnaden ryms inom individ- och familjeomsorgens 

personalbudget. 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 37 Dnr 2017-000079 754 

Försörjningsstöd "Glappet" - Nya riktlinjer för återkrav 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar utredning i ärendet. 

Sammanfattning  

Riktlinjer för återkrav 

Socialnämnden återremitterade vid sammanträde 190129 ärende om 

Försörjningsstöd ”Glappet” med ett uppdrag att redovisa ny riktlinjer för 

återkrav och det ekonomiska utfallet från Växjö, Vansbro och Sundbybergs 

kommuner avseende återkrav av försörjningsstöd 

 

Erfarenheter Ronneby 

Ronneby kommun har sedan hösten 2017 tillämpat nya riktlinjer avseende 

återkrav som innebär återkrav tillämpas för alla som väntar retroaktiva 

ersättningar där det inte är möjligt att göra framställen till Försäkringskassan. 

Det är framförallt lön, barnbidrag och etableringsersättning. Under året har 

142 hushåll fått Försörjningsstöd mot återkrav med sammanlagt ca 925 tkr. 

Under 2018 har 26 hushåll betalt in ca 120 tkr. Under samma tid har 89 

hushåll beviljats eftergift på återbetalningen med ca 425 tkr. Eftergift 

beviljas när hushållen vid tidpunkten för utbetalning av retroaktiv ersättning 

inte har möjlighet att återbetala oftast för att de fortfarande är beroende av 

försörjningsstöd. 

 

Att fatta beslut mot återkrav, undersöka återbetalningsförmågan vid 

utbetalning av retroaktiv ersättning, fatta beslut om eftergift, följa upp om 

återbetalningen genomförs och att via socialnämnden och Förvaltningsrätt 

begära att återkravet betalas in är sammantaget en stor arbetsuppgift. I det 

ansträngda personalläge som försörjningsenheten befinner sig i vore det 

önskvärt att arbetet med återkrav kunde minskas. En minskning av arbetet 

med återkrav är särskilt angeläget i nuläget då e-ansökan har införts i 

februari. Införandet av e-ansökan innebär under en införandeperiod en stor 

arbetsbelastning. På längre sikt innebär införandet av e-ansökan att resurser 

överförs från beslutsfattande, handläggning till aktivt arbete med 

egenförsörjning. En stor återkravshantering försvårar en sådan överföring.   

 

Förslag till nya riktlinjer för återkrav 

Genom att återgå till tidigare rutiner avseende återkrav skulle arbetet med 

återkrav minska betydligt då enbart ärende som bedömdes var 

självförsörjande framåt beviljades försörjningsstöd mot återkrav. 
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Nuvarande riktlinjer 

8.1 Återkrav enligt SoL 9 kap. 2 § 

Återkravet ska vara direkt kopplade till retroaktiva inkomster som inte kan 

återsökas enligt Socialförsäkringsbalken. Med retroaktiva inkomster menas 

inkomster som utbetalas senare på grund av handläggningstid hos annan 

myndighet, arbetsgivare m.fl. och den enskilde förväntas få en klumpsumma 

eller dubbel utbetalning när beslut är fattat. Återkrav kan framförallt bli 

aktuellt avseende retroaktiv lön, barnbidrag, bostadsersättning, etablerings-

tillägg och a-kassa. Löpande löner och ersättningar som betalas ut i 

efterskott är i detta sammanhang inte att betrakta som retroaktiv inkomst.  

Löpande etableringsersättning tolkas i detta sammanhang inte som 

retroaktiv då den utbetalas som förväntat. Flertalet inkomster t.ex. lön, 

aktivitetsstöd och etableringsersättning utbetalas i efterskott. Så länge 

inkomsterna utbetalas som planerat saknas skäl att bevilja mot återkrav.  

När den enskilde väntar retroaktiva inkomster ska beslut om återkrav varje 

månad tas med den summa som den enskilde förväntas få retroaktivt för sökt 

period. För att bestämma vilken summa av det beviljade biståndet som ska 

återbetalas görs en preliminärberäkning av de väntande inkomsterna.  

Om de retroaktiva inkomsterna inte är tillräckliga för att återbetala hela 

beloppet efterges resterande del enligt SoL 9 kap § 4.  

Förslag till nya riktlinjer 

Försörjningsstöd enligt 4 kap § 1 kan endast betala ut mot återkrav om 

försörjningsstödet utbetalas som förskott på förmån eller ersättning. 

Försörjningsstödet ska avse samma tid som den förskotterade förmånen eller 

ersättningen och återbetalningen får inte innebära att klienten inte klarar sin 

försörjning framåt i tiden.  

 

Försörjningsstöd mot återkrav beviljas till studenter med sommarjobb och 

till personer som påbörjar en anställning som är längre än sex månader. 
 

Övriga kommuner 

Vid kontakt med nedanstående kommuner har kommunerna lämnat följande 

uppgifter. 

 

Sundbyberg, Finns ingen ekonomisk uppföljning. De gör en i 

verksamhetsberättelsen i mars. Bedömningen är att ” ett fåtal återbetalningar 

som hittills fullföljt eftersom de flesta hushåll blir beroende av 

kompletterande försörjningsstöd när etableringsersättningen är igång och 

därför saknar betalningsförmåga.” 
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Växjö har 172 återkravsärenden varav 25 aktuella. De 172 återkravsärenden 

är sedan starten med etableringslånen och de 25 är personer som har en 

avbetalningsplan. Övriga 147 ärende är vilande då det inte finns resurser att 

upprätta avbetalningsplaner. Någon ersättningstalan har ännu inte påbörjat.   

 

När det gäller intäkter för 2017 och 2018 har 514 787 kr återbetalats hittills. 

I detta ingår även ersättning från FK. Återbetalning från enskilda är mycket 

lägre. Hittills har inga eftergifter givits i Glappet-ärenden. Det kan komma 

att vara aktuellt under 2019/ 2020 eventuellt. 

 

Vansbro, har i början av 2018 lagt ned sin särskilda återkravshantering 

avseende nyanlända då den inte ansågs följa lagstiftningens krav.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden godkänner ovanstående förslag till riktlinjer.      

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Månsson (S), Mia Persson (MP), Anna Carlbrant (-), 

Anna-Karin Wallgren (S), Ylva Särnmark (L), tjänstgörande ersättarna 

Charlotte Svanberg (C), Christian Ivarsson (SD) och ersättare Åsa Evaldsson 

(M). 

Ajournering kl 17 10 – 17 15. 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) m fl yrkar avslag på tjänsteförslaget och 

yrkar att nuvarande riktlinjer behålles. 

Anna-Karin Wallgren (S) m fl yrka bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Thereses Åberg (S) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att socialnämnden bifaller ordförandens m fl yrkande. 

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes. 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall till ordförandens yrkande      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och sju (7) nej-röster 

och en ledamot som avstår, således bifalles ordförande Therese Åberg (M)  

m fl yrkande.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej Avstår 
Therese Åberg (M)  X  
Anna Carlbrant (-)   X 
Malin Månsson (S) X   
Birgitta Lagerlund (M)  X  
Ylva Särnmark (L)  X  
Thomas Svensson (S) X   
Anna-Karin Wallgren (S) X   
Nils Nilsson (S) X   
Mia Persson (MP) X   
Nicolas Westrup (SD)  X  
Casper Andersson (SD)  X  
Charlotte Svanberg (C) tj. ers.  X  
Christian Ivarsson (SD) tj. ers  X  

Summa: 5 7 1 

 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bibehålla nuvarande riktlinjer för återkrav. 

Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna och miljöpartiets ledamot reserverar sig 

till förmån för Anna-Karin Wallgrens (S) m fl yrkande. 

 
Protokollsanteckning: 
"Med anledning av den ansträngda personalsituationen, oklarheter angående 

hur vi uppfyller lagstiftningens krav och utfallet av återbetalningar vägt mot 

arbetsinsats, yrkade vi bifall till tjänsteförslaget." 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna 

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 
Verksamhetschef Göran Fridh 
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§ 38 Dnr 2019-000019 751 

Individärende/sekretess  

________________ 
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§ 39 Dnr 2019-000041 769 

Tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker 
samt tillsyn av detaljhandel av folköl 

 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Kommun har enligt 9 kap. 2 § Alkohollagen tillsammans med 

Polismyndigheten tillsynsansvar över efterlevnaden av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker. Det innebär att Kommunen och 

Polismyndigheten utövar den direkta och omedelbara tillsynen när det gäller 

servering av alkoholdrycker enligt Alkohollagen. 

 

I tredje stycket 9 kap. 2 § Alkohollagen regleras kommunens skyldighet att 

upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplanerna kan vara årliga eller fleråriga. I 

Ronneby Kommun upprättas årligen en tillsynsplan. Kommunen har utifrån 

9 kap 2 § Alkohollagen en lagstadgad skyldighet att till Länsstyrelsen 

inkomma med en tillsynsplan för tillsyn av servering av alkoholdrycker samt 

tillsyn av detaljhandeln med folköl. 

 

Tillsynsplanen innehåller inledningsvis en sammanställning av 2018 års 

alkoholhandläggning. Därefter följer ett förslag på tillsynsplan för 

serveringsställena i Ronneby kommun 2019 samt tillsynsplan gällande 

detaljhandel av folköl 2019. Till varje plan följer prioriterade mål 2019. 

 

Tillsynsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Detta eftersom 

serveringsställen kan tillkomma och/eller falla bort under året, samt utifrån 

önskemål från andra samverkande myndigheter.      

Förslag till beslut 

att Ronneby Kommun, Socialnämnden antar föreslagen tillsynsplan för 

2019.    

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD) ersättarna Åsa Evaldsson (M) och Magnus Björk (S). 

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 beslutar att anta tillsynsplan för tillsyn av alkoholdrycker 

samt tillsyn av detaljhandel för folköl för 2019.  

________________ 

Exp. 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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§ 40 Dnr 2018-000156 101 

Redovisning av vilka delar inom socialtjänsten som 
skulle kunna användas gällande utmaningsrätten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämnden har i beslut 2019-01-29 § 21 gett förvaltningen i uppdrag att 

redovisa vilka delar som skulle kunna komma ifråga vid beslut om 

utmaningsrätt.  

All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, 

strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning inte 

kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna 

medarbetare.  

 

Det är bara verksamhet som bedrivs av kommunen med egen personal som 

kan utmanas. Verksamheter som drivs av privata företag på entreprenad åt 

kommunen kan inte utmanas. Detta gäller även så kallade intraprenader.       

Bedömning 

Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den 

kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av 

kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till 

kommun, det är alltså upp till respektive kommun att välja vilka delar som 

omfattas, dock är det gemensamt för samtliga kommuner som infört 

utmaningsrätt att myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och 

vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen 

personal inte kan utmanas.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås notera informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamot Nicolas Westrup (SD) och ersättare 

Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

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

protokoll.       
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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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§ 41 Dnr 2018-000075 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§ socialtjänsten 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

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

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas 

för ledamöterna.          

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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§ 42 Dnr 2019-000007 700 

Aktuellt i verksamheten 

 

Birgitta Ratcovich lämnar följande information: 

Sammanfattning  

E-ansökan inom försörjningsstöd har införts och pågått i tre veckor. 200 

hushåll har i dagsläget ansökt om försörjningsstöd via e-ansökan, vilket är 

positivt.       

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamot Ylva Särnmark (L) och ersättare 

Åsa Evaldsson (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 noterar informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2019-000008 701 

Information Cura Individutveckling, familjerätten och 
Finsam 

 

Sammanfattning  

Pärmen för Cura Individutveckling, Familjerätten och Finsam cirkulerade 

under mötet.   

Protokoll:  

Cura Individutveckling Direktionen 2019-01-25. 

 

Finsam: 

Protokoll 2018-11-15. 

Protokoll 2018-12-07.  

Malin Månsson (S) informerade om Ronnebys Finsam projekt, som ger så 

mycket tillbaka till kommunen. Önskemål framförs om att bjuda in Finsam 

till ett kommande sammanträde.   

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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§ 44 Dnr 2019-000009 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut enligt SoL och LSS. 

Revidering i attestantlistan 2019-02-18.     

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) och ledamot Birgitta Lagerlund (M). 

 

Birgitta Lagerlund (M) ställer en fråga om ett delegationsärende. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich lyfter frågan till försörjningsenheten och 

svar kommer att lämnas på nästa sammanträde.  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delegationsärenden 

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 redovisade delegationsärende till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 45 Dnr 2019-000010 709 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Protokoll: 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-13. 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 30 - Äskande av medel – finansiering 

från balanskonto – Budget 2019, plan 2020-2021, socialnämnden. 

Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 39 – Socialnämndens 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 6 § 

socialtjänsten 2018.      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att redovisade delgivningsärenden mm 

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 delgivningsärenden mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2019-000011 709 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Inga kurser och konferenser finns att notera till dagens sammanträde.      

________________ 
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§ 47 Dnr 2019-000012 709 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) informerar att presidiet och 

förvaltningschefen varit på en dialogdag den 12 februari 2019 på 

Äggaboden, tillsammans med övriga presidier och förvaltningschefer. 

Vidare att socialnämndens arbetsutskott tillsammans med cheferna deltagit i 

ett webbseminarium i SKL:s regi den 14 februari 2019, ”Socialtjänstens 

framtidsfrågor". 

Att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag att till sammanträdet i 

april 2019 ta fram ett förslag på omorganisation inom socialförvaltningen. Se 

över verksamhets- och enhetscheferna roller, för att få till stånd en ”plattare 

organisation”. 

Att Sesam – när det gäller hedersrelaterade brott, framfört en önskan om att 

gå med i Kompotten och redovisa hur det skulle påverka förvaltningen. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att när det gäller Kompotten så 

får ordförande ta kontakt med Ronnebyhus ordförande i ärendet, det 

ankommer inte på socialnämnden att ta beslut i detta ärende. 

Ylva Särnmark (L) informerar att hon slutar som Liberal och har gått över 

till Moderaterna. En begäran om entledigande har lämnats 

kommunfullmäktige som tar beslut om detta. Tackar alla för en mycket 

givande tid i socialnämnden.   

Deltar i debatten 

Ordförande Therese Åberg (M) ledamot Ylva Särnmark (L) och ersättare 

Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att övriga frågor/ärenden noteras till 

dagens protokoll samt att förvaltningschef Birgitta Ratcovich får i uppdrag 

att ta fram ett förslag på omorganisation inom socialförvaltningen. Se över 

verksamhets- och enhetscheferna roller, för att få till stånd en ”plattare 

organisation”. 
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Propositionsordning 

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

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till dagens 

protokoll. 

Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att ta fram ett förslag på 

omorganisation inom socialförvaltningen. Se över verksamhets- och 

enhetscheferna roller, för att få till stånd en ”plattare organisation”, till 

sammanträdet i april 2019. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 

 


