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SNAU § 
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Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 
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socialtjänsten 
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2020-05-12 
2020-06-03 
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2020-05-06 

Socialnämndens arbetsutskott 
stadshuset, lokal Kasen, kl13:30 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), l :e vice ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Christina Nilsson (KD) 
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Wendel(S) 
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SNAU§ 
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§ 21 
§ 21 

§ 21 

Stefan Skoglund 
stadshuset 2020-05-06 Paragrafer 

Charlotte Larsson 

SNAU I§ 
I§ 70 

SNAU I§ 

SNAU I§ 

§ 21 
I§ 70 

Henrik Sundström, § 21 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-06 
Socialtjänsten 
2020-05-06 
2020-05-28 

Charlotte Larsson 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-05-06 

§ 20 

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Stefan 
Skoglund (S) alternativt Henrik Sundström (M). Beräknad tid för justering är måndag 
11 maj 2020, kl 16:00. 

Punkt tre på föredragningslistan utgår från dagens sammanträde och tas upp vid ett 
senare tillfälle. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att välja Stefan Skoglund till justerare och att justeringen äger rum måndag 11 maj 
2020, kl16:00. 

Just!::fis sign!!( Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-05-06 

§ 21 Dnr SN 2020/00102 

Atgärd avseende serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Sammanfattning 

Jungmans Oas AB med organisationsnummer 559189-1055, har meddelats tillstånd 
2019-03-20 att servera starköl, vin, sprit och andra jästa drycker, mellan kl 11 :00 -
02:00 vid JAM Music Restaurant. Tillståndsenheten inledde 2019-10-31 en utredning 
efter information från att polismyndigheten om servering efter kl. 02.00. Under 
utredningen har ytterligare uppgifter framkommit som föranlett en att tillståndsenheten 
utrett brister i personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap 12 §, 16 §, 19 § samt 9 
kap 11 § alkohollagen (2010:1622). 

Tillståndsenheten anser att missförhållandena, sammantaget och på ett uppenbart sätt, 
visar att bolaget inte uppfyller kraven om personlig och ekonomiska lämplighet och att 
verksamheten inte drivits i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Varför 
någon annan åtgärd än återkallelse av tillståndet inte kan anses vara en tillräckligt 
ingripande åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-27. 
Socialtjänstens utredning 2020-04-24. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att enligt 9 kap 18 § alkohollagen återkalla serveringstillståndet för Jungmans oas AB 
på grund av brister i personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap 12§, 16 §, 19 § 
samt 9 kap 11 §,samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Jäv 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) deltar ej i överläggning och beslut i ärendet p g a jäv. 

~terU{ signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-05-06 

§ 22 D nr SN 2020/001 03 

Ansökan från Swecit AB om tobakstillstånd enligt lag om tobak 
och likande produkter 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-05-06 

§23 Dn r SN 2019/00189 

Ansökan ur Effektiviseringsfonden 2019 
Sammanfattning 

Socialnämnden har blivit beviljad medel ur effektiviseringsfonden för 7 projekt för 
2020-2021. På grund av smittspridningen av Covid-19 måste 3 av projekten 
senareläggas med start efter sommaren. En omfördelning motsvarande 2 000 tkr 
behöver göras mellan åren 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-15. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna omfördelning motsvarande 2 000 tkr från 
2020 till 2021 gällande 3 av de ur effektiviseringsfonden beviljade projekten; ny teknik 
(trygghetslarm mm), digital hantering läkemedel (signeringslistor) samt inkontinens
hjälpmedel. 

Utdrags bestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

2020-05-06 

§ 24 Dnr SN 2020/00096 

Ansökan ur Effektiviseringsfonden 2020 

Sammanfattning 

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2019 inrättades en effektivise
ringsfond. Syftet med fonden är att finansiera kostnader som leder till framtida kost
nadsminskningar. F ör socialnämnden handlar det till stor del om att satsningar som görs 
ska bromsa förväntad kostnadsutveckling. Den nya ansökan avser effektivisering av 
läkemedelshantering via medicinrobot Den totala kostnaden redovisas till l 800 tkr 
fördelat på 2020-2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-23. 
Ansökan om effektivisering av läkemedelshantering. 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna ansökan om ekonomiska medel från effektiviseringsfonden. 

i g natur Utdragsbestyrkande 


