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Sammanträdesdatum

2018-01-16
Socialnämndens Arbetsutskott
Plats och tid

Listerbysalen, Stadshuset, kl 12 30 – 14 40, ajournering kl 14 15 – 14 25

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2018-01-23

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Åsa Evaldsson

Justerare

Malin Månsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialnämndens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ann Hermansson
Justerandes sign

§ 7 - 28

§§ 8-11 omedelbart just

Ann Hermansson

Utdragsbestyrkande

2018-02-15
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M) ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S) 2:e vice ordförande
Kerstin Haraldsson (C)
Thomas Svensson (S)

Övriga närvarande

Martin Moberg (S), obs ersättare

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 7-18
Else-Mari Emilsson, enhetschef §§ 7-24, 26-27
Yvonne Ödman, enhetschef §§ 25-26
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista

Justerandes sign

§7

Val av justerare

4

§ 8 – 26

Sekretess

§ 27

Verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn och
ensamkommande barn

26

§ 28

XXXXXXX – Utredningen rörande eventuell åtgärd gällande brister
vis alkoholservering den 28 oktober 2017

27

5-25

Utdragsbestyrkande
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§7

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera dagens
protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt
ensamkommande barn
Sammanfattning
Enhetschef Else-Mari Emilsson lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt ensamkommande barn.
Det har skett en mindre ökning av anmälningar och några få utredningar har
inletts. Det är i första hand förskola/skola som anmäler.
Pågående utredningar mer än fyra månader, ett ärende. Det finns tre SiS
placeringarna i dagsläget.
EKB-placeringar går neråt så även placeringar på HVB-hem.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S).

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisning till dagens protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-16

6(7)

Socialnämndens Arbetsutskott

§ 28

XXXXXX – Utredningen rörande eventuell åtgärd gällande
brister vid alkoholservering den 28 oktober 2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
XXXXXX har meddelats stadigvarande tillstånd till allmänheten att servera starköl,
vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker vid XXXXXX. Socialkontoret har på
nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i
enlighet med reglerna i alkohollagen samt huruvida en åtgärd i form av en erinran, en
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuellt.
XXXXXX har lämnat ett skriftligt yttrande i ärendet. Detta har delgetts ledamöterna.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut:
att XXXXXX, meddelas en varning i enlighet med 9 kap 17 § alkohollagen, med
anledning av att gästerna tillåtits medföra och dricka alkoholdrycker på en yta som inte
tillståndshavaren har tillstånd för samt med anledning av oordning och bråk i samband
med hög berusningsnivå överlag och tämligen hög berusning för ett antal individer vid
tillsynsbesök 2017-10-28.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S), Thomas Svensson
(S), Birgitta Larsson (RP), Kerstin Haraldsson (C) och observerande ersättare
Martin Moberg (S).
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXXX rna tillåtits medföra och dricka
alkoholdrycker på en yta som inte tillståndshavaren har tillstånd för samt med anledning
av oordning och bråk i samband med hög berusningsnivå överlag och tämligen hög
berusning för ett antal individer vid tillsynsbesök 2017-10-28.
__________________
Exp.

XXXXXX

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

