Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2010-03-31

Instans

Socialnämnden

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 –

Beslutande

Bertil Nilsson (M), ordförande
Björn Jonasson (KD)
Birgitta Olsson-Johansson (S)
Carmen Damian (FP) tj.ers
Inger Isaksson (KD) tj.ers
Liisa Svenningsson (KD) tj.ers
Leif Ericsson (KD)
Klas-Göran Park (S)
Helene Rönnbäck (S)
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
Willy Gollwitzer (FP)

Övriga deltagande

Bengt Andersson, socialchef
Åsa Wallesjö, sekreterare
Katti Hansson, socialekonom

Utses att justera

Björn Jonasson

Sid
1 (2)

Underskrifter
Socialchef

.....................................................................
Bengt Andersson

Ordförande

.....................................................................
Bertil Nilsson

Justerande

.....................................................................
Björn Jonasson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Omedelbar justering
2010-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2010-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Åsa Wallesjö

Instans

Justerare

Paragrafer
Datum då anslaget tas ner

37
2010-04-20

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2010-03-31

Instans
Socialnämnden

Paragraf
37

Dnr
2010-00053

Sid
2

Handläggning av serveringstillstånd
Kommunfullmäktige fattade 2010-02-25 beslut om att gruppledartjänsten för Individ- och familjeomsorgen
skulle få utökas från halvtid till heltid under tiden 2010-04-01 till och med 2010-12-31. Tjänsten består idag
av flera olika delar där handläggning av serveringstillståndet är en del. Individ- och familjeomsorgen har
inte någon möjlighet att lösa denna arbetsuppgift inom organisationen.
Dialog har förts med Miljö- och byggförvaltningen om en eventuell överflyttning av arbetsuppgifterna till
dem. En uppskattning är att utredningen av tillstånd, deltagande i nätverk, utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering mm uppgår till cirka 4 timmar/vecka. Genom att Miljö- och byggförvaltningen vid en
överflyttning av arbetsuppgifterna även övertar intäkterna för utförda tjänster, och dessa täcker utgifterna,
anser Individ- och familjeomsorgschefen Anna Engström att någon ytterligare justering ej bör göras. Då
tillsynen av serveringstillstånd företrädesvis sker under kvällar och helger kommer denna ligga kvar på
socialnämnden och utföras av fältsekreterarna. Se bifogad skrivelse av Individ- och familjeomsorgschefen
Anna Engström daterad 2010-03-24.

Socialnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå att Miljö- och byggförvaltningen övertar handläggningen av
serveringstillstånd samt tillsyn av tobak, folköl och läkemedel under tiden 2010-06-01 till och med
2010-12-31 och att tillsynen av serveringstillstånd ligger kvar på socialnämnden,
att socialnämndens reglemente ändras enligt bilaga daterad 2010-03-31,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering, samt
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
___________

Justerare

Utdragsbestyrkande

