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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden utser namn meddelas vid sammanträdet till
ledamot i Socialnämndens tillståndsutskott för återstående
tid av år 2020.
2. Socialnämnden utser namn meddelas vid sammanträdet till
ersättare i Socialnämndens individutskott för återstående tid
av år 2020.
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Sammanfattning
Socialnämnden har för år 2020 valt fem ledamöter och tre ersättare
till Socialnämndens individutskott respektive tillståndsutskott. En
av ledamöterna i tillståndsutskottet Arvid Vikman (S) har avsagt
sig uppdraget i nämnden och därmed har en vakans uppstått i
utskottet. En av nämndens ersättare Emma Blomdahl Wahlberg (C)
har avsagt sig uppdrag i nämnden och därmed även sin plats i
nämndens individutskott. Förvaltningen föreslår att nämnden utser
en ny ledamot i nämndens tillståndsutskott och ny ersättare i
nämnden tillståndsutskott.
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Bakgrund
Socialnämnden har för år 2020 valt fem ledamöter och tre ersättare
till Socialnämndens individutskott. I tillståndsutskottet har en
vakans uppstått som ledamot och i individutskottet en vakans som
ersättare.
Utskottens arbetsuppgifter
Tillståndsutskottets (TU) uppgifter
Tillståndsutskottet har följande uppgifter
- Besluta i ärenden rörande serveringstillstånd m.m. enligt
alkohollagens bestämmelser och i enlighet med stadens
alkoholpolitiska program,
- svara för att den kommunala tillsynen över efterlevnaden av
bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och
starköl sker i enlighet med alkohollagen och i enlighet med
stadens alkoholpolitiska program,
- besluta i ärenden enligt tobakslagen som rör restauranger
med serveringstillstånd,
- svara för tillsynen över tobaksförsäljning vid restauranger
med serveringstillstånd,
- svara för remissyttranden till lotteriinspektionen angående
tillstånd för värdeautomater,
- yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden tillståndsutskottet
fattat beslut om.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Individutskottets (IU) uppgifter
Individutskottet har följande uppgifter.
- besluta i enskilda ärenden (individärenden) enligt
socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lag
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och övriga
lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område,
- överklagande av domstols beslut och yttrande till
förvaltningsdomstol i enskilda ärenden där utskottet tidigare
fattat beslut,
- godkänna jourhem enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
(SoL) kap. 10 § 4.
- följa verksamheten vid Enheten för hemlösa och
Socialjouren.
- följa tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
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Förvaltningens synpunkter och förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden utser en ledamot i
tillståndsutskottet och en ersättare i individutskottet för återstående
tid av år 2020.
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