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Tid
Plats

Klockan 09.30 – 11.40
Strömsalen, Kinnaström, Kinna

Beslutande

L
M
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Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
S
Inger-Britta Freding Sölvebring
C
Anna-Lena Gunnarsson, kl. 9.30-11.20
M
Ylva Höglund

Johan Lepp, ordförande
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Tommy Karlsryd

Tjänstemän
Janny Åhman
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Talieh Ashjari
Tarja Thorén
Hans Borg
Elisabeth Kroon
Maria Olsson
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Nämndsekreterare
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Administrativ chef
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Utses att justera

Ann Iberius-Orrvik (M)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen den 6 maj 2019, klockan 09.55
§§ 1–6

Underskrifter Sekreterare
Sara Alteryd
Ordförande
Johan Lepp (L)
Justerande
Ann Iberius-Orrvik (M)

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

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Datum för anslags
uppsättande

2019-05-06

Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för
protokollet

§§ 1–6

2019-05-28
Socialförvaltningen

Underskrift
Sara Alteryd, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen,
till slutet sällskap

§1

Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Marks kommun

§2

Avgifter inför ny lag för tobak och liknande produkter

§3

Delegationsordning för socialnämnden utifrån inrättande
av arbetsutskott

§4

Information om aprilrapporten 2019

§5

Budgetplanering 2020-2023

§6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 1/2019

Dnr. 2019–189 702

Ansökan om utökad serveringstid vid enstaka tillfällen, till slutet
sällskap
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden beviljar Sju Sjöar Konferens AB, 556773-6326, utökad serveringstid till slutet sällskap beträffande den 6-7 juli, 13-14 juli samt den 7-8
september 2019 på Sju Sjöars Konferensgård i Öxnevalla.
Den utökade serveringstiden beviljas från kl.01.00 till kl.03.00.
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).

Ärendet
Sju Sjöar Konferens AB, 556773–6326, ansöker om utökad serveringstid till
slutet sällskap mellan kl. 01.00-03.00, den 6–7 juli avseende ett 65årsfirande samt den 13–14 juli och den 7-8 september 2019 avseende bröllop
på Sju Sjöars Konferensgård i Öxnevalla.
Bolaget har stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker i Sju Sjöars Konferensgårds konferenslokaler, uteterrasser samt grillplats. Serveringstiden för dessa serveringsytor är kl.
11.00-01.00.

Ärendets behandling
Se tjänsteutlåtande, den 17 april 2019, där det föreslås att socialnämnden
beviljar Sju Sjöar Konferens AB, 556773–6326, utökad serveringstid till slutet
sällskap mellan kl. 01.00-03.00 beträffande den 6-7 juli, 13-14 juli samt den
7-8 september 2019 på Sju Sjöars Konferensgård i Öxnevalla. Den utökade
serveringstiden beviljas från kl.01.00 till kl.03.00. Beslutet har fattats med
följande lagstöd: 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).
För aktuell ansökan har yttranden inhämtats från Miljökontoret och Polismyndigheten, som inte har haft något att erinra.

Beslutsgång
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:
Socialnämnden beviljar Sju Sjöar Konferens AB, 556773-6326, utökad serveringstid till slutet sällskap beträffande den 6-7 juli, 13-14 juli samt den 7-8
september 2019 på Sju Sjöars Konferensgård i Öxnevalla.
Den utökade serveringstiden beviljas från kl.01.00 till kl.03.00.
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).
Förslaget antas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2/2019

Dnr. 2019–76 702

Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden antar Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Marks
kommun.

Ärendet
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker
i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tilllämpningen, upprätta tillsynsplan och bedriva tillsyn av efterlevnaden. Socialnämnden har antagna riktlinjer för serveringstillstånd i kommunen, där dessa
anger vilken lokal hänsyn kommunen tar vid tillståndsprövningen. Nuvarande
riktlinjer har uppdaterats och reviderats enligt gällande lagstiftning och förhållanden för att tydliggöra på vilket sätt servering av alkohol ska hanteras i
kommunen, både vad avser handläggning, yttre och inre tillsyn samt såväl
kommunens som restaurangernas ansvar inom området.

Ärendets behandling
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 8 april 2019, där
det föreslås att socialnämnden antar Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Marks kommun.

Dagens sammanträde
Verksamhetschefen Tarja Thorén och administrativ chef Hans Borg informerar
om ärendet samt svarar på frågor.

Beslutsgång
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:
Socialnämnden antar Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Marks
kommun.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3/2019

Dnr. 2019–77 700

Avgifter inför ny lag för tobak och liknande produkter
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta nya avgifter utifrån
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, avgift föreslås
likställas med avgifterna för serveringstillståndsansökningarna.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda frågan om en
tillstånds- och/eller tillsynsenhet.

Ärendet
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak
och liknande produkter, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
(LTLP). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel med tobaksvaror ska endast få bedrivas av den som har tillstånd för
sådan handel. Kommunerna får ett utökat tillsynsansvar jämfört med tobakslagen som gäller idag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Ärendets behandling
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 23 april 2019, där
förslaget till beslut är att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta
nya avgifter utifrån Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, avgift
föreslås likställas med avgifterna för serveringstillståndsansökningarna. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda frågan om en tillståndsoch/eller tillsynsenhet.

Dagens sammanträde
Verksamhetschefen Tarja Thorén informerar om ärendet och svarar på frågor.

Beslutsgång
Ordförande Johan Lepp (L) föreslår följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta nya avgifter utifrån
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, avgift föreslås
likställas med avgifterna för serveringstillståndsansökningarna.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda frågan om en
tillstånds- och/eller tillsynsenhet.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4/2019

Dnr. 2019–4 002

Delegationsordning för socialnämnden utifrån inrättande av
arbetsutskott
Dagens sammanträde
Administrativ chef Hans Borg och utredare Maria Olsson presenterar förslag
på möjliga ändringar och tillägg i delegationsordningen för socialnämnden, utifrån att ett arbetsutskott har inrättats.
En diskussion förs kring de ändringar och tillägg som presenterats samt att
ärendet kommer att lyftas i socialnämndens sammanträde den 13 maj 2019,
för en vidare dialog och beredning.
Socialnämnden antecknar informationen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5/2019

Information om aprilrapporten 2019
Dagens sammanträde

Verksamhetscheferna Tarja Thorén och Elisabeth Kroon informerar och svarar
på frågor om aprilrapporten 2019.
Socialnämnden antecknar informationen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6/2019

Budgetplanering 2020-2023
Den 21 maj 2019 avsetts en halvdag inför budgetplanering 2020-2023 för
socialnämndens arbetsutskott.
Socialnämnden antecknar informationen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

