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Val till socialnämndens utskott –
Tillståndsutskottet, Individutskottet och
Organisations- och föreningsutskottet 2021

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare till
Socialnämndens tillståndsutskott samt fastställer uppdaterad
instruktion för utskottet.
2. Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare till
Socialnämndens individutskott samt fastställer uppdaterad
instruktion för utskottet.
3. Socialnämnden utser fem ledamöter och tre ersättare till
Socialnämndens organisations- och föreningsutskott samt
fastställer uppdaterad instruktion för utskottet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Fredrik Jurdell
Socialdirektör
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Sammanfattning
Socialnämnden har tre utskott som på socialnämndens vägnar har
att fatta beslut i särskilda ärenden tillhörande utskottens
ansvarsområden och där nämnden delegerat beslutsrätten,
tillståndsutskottet, individutskottet, organisations- och
föreningsutskottet. Ledamöter och ersättare till utskotten väljs bland
socialnämndens ledamöter och ersättare och för ett år i taget. Det är
angeläget att val av ledamöter och ersättare görs så tidigt som
möjligt i januari för att utskotten ska ta sig an sina uppdrag.
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Bakgrund
Socialnämnden har tre utskott; tillståndsutskottet, individutskottet
och organisations- och föreningsutskottet, med vardera fem
ledamöter och tre ersättare. Nämnden väljer varje år ledamöter –
inklusive ordförande och vice ordförande – och ersättare till
utskotten. Det är angeläget att valet görs så tidigt som möjligt i
januari för att utskotten ska kunna börja arbeta.
Tillståndsutskottet har normalt ett sammanträde per månad.
Individutskottet sammanträder vid behov och har beredskap att
sammanträda varje vecka då utskottet behandlar ärenden av
brådskande karaktär. Organisations- och föreningsutskottet
sammanträder fyra gånger per år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab.
Ärendet
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 samt fattar beslut gällande varning,
avslag och återkallelse enligt tobakslagen
- svara för remissyttranden till lotteriinspektionen angående
tillstånd för värdeautomater,
- yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden tillståndsutskottet
fattat beslut om.
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
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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) 6 kap 6 §, 3 st. och 10 kap 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).

Organisations- och föreningsutskottets (OFU) uppgifter
Organisations- och föreningsutskottet har följande uppgifter.
- Utskottet ska besluta om ekonomiskt stöd till ideella
föreningar med utgångspunkt från bestämmelserna i
socialtjänstlagen, riktlinjer från kommunfullmäktige och
socialnämnden
- utveckla och fördjupa samverkan med ideella föreningar,
- verka för samverkan mellan ideella föreningar,
- löpande följa upp verksamheten.
Bilaga
1. Partiernas nomineringar till ledamöter och ersättare i
socialnämndens tre utskott.
2. Instruktion för Socialnämndens tillståndsutskott
3. Instruktion för Socialnämndens individutskott
4. Instruktion för Socialnämndens organisations- och
föreningsutskott
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