MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-25
Socialnämnden
Plats och tid

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00

Beslutande ledamöter

Birgitta Sjögren (S) (ordförande), Mikael Ahnström (S) (vice
ordförande), Maud Lyberg (S), Birgitta Liivlaid (V), Stig Grip
(M), Gunnar Jansson (SD) ersätter Eva Eriksson (SD), Elisabet
Larsson (C) ersätter Lisa Reiser (VF)

Övriga närvarande

Katarina Persson (socialchef)
Joakim Lindkvist (verksamhetsutvecklare)
Rebecca Lindberg (individ- och familjeomsorgschef)
Anders Åreng (verksamhetschef stöd och omsorg)
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)

Utses att justera

Stig Grip

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor 2021-03-05 09:30

Protokollet omfattar

§6

Underskrifter

Sekreterare

…………………………
Kristina Kamsten

Ordförande

…………………………
Birgitta Sjögren

…………………………

Justerande

…………………………
Stig Grip

…………………………

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-25
Datum för anslagsuppsättande

2021-03-05

Förvaringsplats för
protokollet

Centralarkivet

Datum för anslags- 2021-03-29
nedtagande

Page 1 of 4

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Socialnämnden
Underskrift

Justerandes sign

2021-02-25
…………………………
Kristina Kamsten
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§6

Förslag till Tillsynsplan - alkohol, tobak och folköl (SN 20/155)
Sammanfattning
Tillsynsplanens planering beaktar den pågående Covid-19 pandemins fortskridning under
2021.

Enligt Alkohollagen 9 kap 2 § är kommunen skyldig att fastställa en tillsynsplan vilken ska
redogöra för kommunens planerade tillsynsarbete. En tillsynsplan kan vara årlig eller flerårig
men bör revideras vid behov och kan vara en del av kommunens verksamhetsplan. Planen bör
specificeras vad kommunen planerar det kommande året att prioritera i sin tillsyn (som antal
tillsynsbesök, inriktning, uppföljning m.m.). Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt
bedrivs i den utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna
efterlevs.
Uppföljning av tillsynsplanen sker kontinuerligt under året till den politiska ledningen. Det
ska vara tydligt att det är den politiska organisationen som står bakom beslut.
Beslutad tillsynsplan (gällande serveringstillstånd) ska lämnas till Länsstyrelsen enligt AL 9
kap 2 §.
Barnkonventionen punkt 3 och 33:
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdssituationer, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Alkoholhandläggare Inga Westerlund presenterar förslag till Tillsynsplan - alkohol, tobak och
folköl 2021-2023.
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Beslut
1. Godkänna tillsynsplanen för alkohol, tobak och folköl 2021-2023, med årlig uppföljning i
nämnden.
2. Socialnämnden anser att alkoholhandläggningen är oförenlig med socialnämndens
huvudsakliga uppdrag att värna om människors hälsa och liv och
uppmanar kommunstyrelsen att se över organiseringen av alkohol och tobaksärenden.
3. Socialnämnden anser att omfattningen av uppdraget som alkoholhandläggare är större än
de 25 % som är budgeterat, för att kunna göra ett väl utfört arbete.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Tillsynsplan

Paragrafen är justerad
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