TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-25

Socialnämnden
Plats och tid
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Underskrift

____________________________________________________________
Emma Dolonius
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Beslutande

2020-11-25

Gun Alexandersson-Malm (L)
Susanne Landgren (M)
Anette Johannessen (S)
Yvonne Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Annica Johansson (S) via teams
Barbro Leidzén (S)
Björn Sporrong (S) via teams
Gunnel Lundberg (TP)
Thord Jansson (SD) §§ 267-268 via teams
Elisabeth Halvors (MP)
Björn Holm (M) ers Thord Jansson (SD) § 273 via teams

Övriga närvarande
Thomas Collberg (V) via teams
Christofer Niklasson (TP)
Inger Larsson Möller (MP) via teams
Svante Karlsson (S) via teams
Björn Holm (M) via teams
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Emma Dolonius, nämndsekreterare
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef
Lilian Hansson, avdelningschef
Annie Frid, mötesfacilitator

Justerandes sign
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-11-25
§267

Ansökan om serveringstillstånd - Pater Noster Hamneskär (ön Pater
Noster), Hamneskär i Marstrand
2020/126
Beslut
1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
Toplite Invest AB org.nr 556737-3583 vid Pater Noster, Hamneskär 1:1
Pater Nosterskären i Tjörns kommun, stadigvarande serveringstillstånd
tillsvidare för servering av alla slag av alkoholdrycker för allmänheten och
slutet sällskap från kl. 11.00 till kl. 01.00 alla dagar i restauranglokaler samt
från kl. 11.00 till kl. 01.00 alla dagar på två uteserveringar.
2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
3. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, Social
resursförvaltning i Göteborg Stad för administrativ verkställighet.
Sammanfattning
Toplite Invest AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för alla slag av
alkoholdrycker till allmänheten och slutet sällskap vid Pater Noster, Hamneskär 1:1
Pater Nosterskären i Tjörns kommun. Den sökta serveringstiden är från kl. 11.00 till
kl. 01.00 alla dagar i restauranglokaler samt från kl. 11.00 till kl. 01.00 alla dagar på
två uteserveringar.
Beslutsunderlag
Utredning från tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Izabélle
Allguld den 9 november 2020
Tjänsteutlåtande 2020-11-13

Beslutet skickas till
Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25
Göteborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-11-25
§268

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel
med tobaksvaror i ICA Nära Dyröboden, Dyrön
2020/175
Beslut
1. Socialnämnden fattar beslut att i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och
liknande produkter bevilja Dyröboden AB:s 559136-3709 ansökan om att
bedriva detaljhandel med tobaksvaror i ICA Nära Dyröboden, Dyrön i
enlighet med 5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter.
2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
3. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, social
resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet.
Sammanfattning
Dyröboden AB har ansökt om tillstånd tills vidare för detaljhandel med tobaksvaror
i ICA Nära Dyröboden, Hamnvägen 46, Dyrön i enlighet med 5 kap. 1 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande
produkter.
Skäl till förvaltningens förslag framgår av i ärendet upprättad utredning daterad den
9 november 2020.
Beslutsunderlag
Utredning daterad den 9 november 2020
Tjänsteutlåtande 2020-11-13
Beslutet skickas till
Tillståndsenheten, social resursförvaltningen i Göteborgs Stad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-11-25
§273

Ändring av delegationsordningen punkt 12.18-12.20
2020/177
Beslut
1. Socialnämnden gör följande tillägg i delegationsordningen:
- Punkt 12.18 Beslut om att rikta krav samt bestrida krav
Delegat: Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
- Punkt 12.19 Beslut om yttranden med anledning av en förestående eller
en uppkommen tvist samt kommunikation i övrigt med utomstående part,
där annan delegat inte har utsetts
Delegat: Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
- Punkt 12.20 Beslut i ärenden som är av rutinartad karaktär eller annars av
mindre vikt inom socialnämndens ansvarsområde där annan delegat inte
har utsetts
Delegat: Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat ett behov av att
komplettera delegationsordningen med följande punkter:
- Beslut om att rikta krav samt bestrida krav
- Beslut om yttranden med anledning av en förestående eller en
uppkommen tvist samt kommunikation i övrigt med utomstående part,
där annan delegat inte har utsetts
- Beslut i ärenden som är av rutinartad karaktär eller annars av mindre vikt
inom socialnämndens ansvarsområde där annan delegat inte har utsetts
Exempel på situationer där de föreslagna punkterna kan komma att tillämpas är när
en avtalspart felaktigt kräver betalt av kommunen eller när kommunen behöver
framställa krav eller reklamera en felaktigt utförd tjänst. Beslut som kommer att tas
med stöd av dessa punkter redovisas enligt nuvarande rutin på närmast följande
nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-23
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