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Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-01-
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Maivor Åström

§ 1-2, 7-

Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft
Justerare

...............................................................
Birgitta Häggkvist

BEVIS OM JUSTERING
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Anslaget
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Underskrift
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Sammanträdesdatum

Närvaro- och omröstningslista
Namn
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Tjg.
ers.
ers.

Omröstningar
§

§
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Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)
Lennart Önblad (S)
Katrin Tjärnberg (S)
Marie-L Andersson (S)
Thomas Tejle (V)
Birgitta Häggkvist (VI)
Ingbritt Hedin (C)
Cecilia Borgh (M)
Kerstin Franzén (M)
Ersättare
Morgan Nordin (S)
Kerstin Jedborn (S)
Per-Olov Girhagen (S)
Micael Melander (S)
Birgitta Lind (V)
Ylva Bergstedt-J (MP)
Thord Carlsson (KD)
Ewa Höglund (FP)
Birgit Vesterlund (M)
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Anteckningar
Nej

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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Jäv § 12

1
1
1
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Jäv § 5

1
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Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

§ 12

5 (11)

Sammanträdesdatum

Dnr 01-2011-00039

Stadigvarande serveringstillstånd för Restaurang Björklunden
Individ- och omsorgsnämndens beslut
KG Design, org nr 720612-7800 beviljas stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-01.00 på Restaurang Björklunden, Övergård 207,
Sollefteå.
Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
_____
Ärendebeskrivning
Enskilda firman KG Design söker stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten kl.11.00-01.00 på
Restaurang Björklunden, Övergård 207, Sollefteå.
Restaurangen ska i första hand fokusera på konferensgäster och en mogen kundkrets där
mat och dryck är en helhetsupplevelse. Även bokningar av slutna sällskap ingår i
konceptet. Pubkvällar med trubadur kommer att arrangeras.
Verksamheten kommer att bedrivas i restauranglokal och under sommarhalvåret även på
uteservering.
Skatteverket har inga ofördelaktiga uppgifter om sökanden. Polismyndigheten och
samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning tillstyrker ansökan.
Vid en samlad bedömning uppfyller sökanden alkohollagens (8 kap 12 § AL) krav för att
medges tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten. När det gäller utredning om
lokalerna och verksamhetens inriktning kan restaurangen godkännas för servering enligt
ansökan. Serveringen kan inte befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Ansökan om serveringstillstånd endast kan beviljas med förbehållet att godkännande av
livsmedelsanläggningen sker.
Jäv
Per-Olov Girhagen (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut.
Förslag till beslut
KG Design, org nr 720612-7800, beviljas stadigvarande tillstånd jämlikt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten kl 11.00-01.00 på Restaurang Björklunden, Övergård 207,
Sollefteå. Tillståndet gäller under förutsättning att miljökontoret godkänner
livsmedelsanläggningen.
Beslutsunderlag
Utredning 2011-11-16
_____
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

§ 13

6 (11)

Sammanträdesdatum

Dnr/ION/24/2011 (2.12)

Utvärdering av 2011 års tillsyn alkoholservering och tobaks- och
folkölförsäljning enligt tillsynsplan
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Tillsynsplan alkoholservering, folköls- och tobaksförsäljning för 2012 fastställs i
oförändrat skick i enlighet med 2011 års tillsynsplan.
_____
Ärendebeskrivning
Alkoholhandläggaren lämnar utvärdering av tillsynsplan alkoholservering, folköls- och
tobaksförsäljning:
Alkoholservering
I enlighet med tillsynsplanen har samordnad tillsyn av restauranger skett vid fyra tillfällen
under 2011. Hos några restauranger noterades en del mindre förseelser mot alkohollagen.
Några sanktioner i form av erinran, varning eller återkallande av serveringstillstånd har
inte behövt vidtagas.
Tobaks- och folkölsförsäljning
Under 2011 har tillsyn av 27 butiker och försäljningsställen genomförts, vilka visar på
god efterlevnad av alkohol- och tobakslagen. Näringsidkarna har fått information om
aktuell lagstiftning och i en del fall har kompletterande skyltning skett.
Förslag till beslut
Någon anledning att revidera tillsynsplanen finns inte, varför individ- och
omsorgsnämnden föreslås fastställa tillsynsplan för 2012 i oförändrat skick.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2011-12-27
Tillsynsplan
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

§ 14

7 (11)

Sammanträdesdatum

Dnr/ION/110/2011 (14.2)

Delgivning av beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag för
försöksverksamhet meningsfull sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningen om statsbidrag till försöksverksamhet meningsfull
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen informerar i november 2011 om möjligheten att söka statsbidrag för att
vara en av landets försöksverksamheter i att bedriva meningsfull sysselsättning för
personer med psykisk funktionsnedsättning, utifrån modell IPS, Individual Placement and
Support. Individ- och omsorgsförvaltningen lämnade ansökan och har nu fått besked om
beviljat bidrag.
Försöksverksamheten kännetecknas av vissa kriterier och återrapporterar bidragets
användning.
Verksamhetschef handikappomsorgen Ann-Katrin Lundin redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Missiv 2011-12-28
Beslut 2011-12-21 från socialstyrelsen
Ansökan 2011-11-01
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

§ 15

8 (11)

Sammanträdesdatum

Dnr ION/2/2012 (1.2)

Beslutsattestanter 2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden antar förteckning för beslutsattestanter 2012 samt uppdrar till förvaltningschef
att besluta om ändringar/kompletteringar under året.
_____
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner åligger
det kommunens nämnder/styrelser att årligen fastställa attestantförteckning samt ange
innebörd och omfattning av de olika attestanternas ansvar. Individ- och
omsorgsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram ett förslag till
attestantförteckning för kalenderåret 2012. Ändring/komplettering av attestantförteckning
under året föreslås delegeras till förvaltningschefen.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden antar förteckning för beslutsattestanter 2012 samt uppdrar till förvaltningschef
att besluta om ändringar/kompletteringar under året.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-01-03
Beslutsattestanter 2012
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

§ 16
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/5/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Birgit Vesterlund (M), nyvald ersättare presenterar sig.
Karin Westerberg, anställd som verksamhetschef individ- och familjeomsorgen sedan
2012-01-09 presenterar sig.
Förvaltningschef Gert Persson redogör för nya rutiner delgivning delegeringsbeslut
fr.o.m. 2012. Redovisning lämnas av beslut fattade på delegation av handläggare. Två
ledamöter kan utses av nämnden att vid intresse ta del av innehåll i enskilt ärende.
Socialsekreterare Jan Lundberg och handläggare Åsa Vestman informerar om sitt arbete
med flyktingmottagandet. Kommunen har ett fortlöpande avtal med Migrationsverket att
ta emot 80 – 100 individer per år. Verksamheten planeras tillsammans med
Migrationsverket och i dagsläget kommer flyktingarna till största del från Iran, Eritrea,
Etiopien och Columbia. Kommunen löser det praktiska med boende och försörjningsstöd.
Flyktingmottagningen hjälper till med kontakterna med skola, SFI och landsting.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret och upprättar etableringsplan tillsammans med
individen.
I höstas anlände 10 vuxna och 17 barn till Junsele. Samarbetet med Röda Korset, Lions,
primärvården och Junsele IF på orten fungerar utmärkt. Pendlingen till
svenskundervisningen i Sollefteå medför ökad omkostnad och lång bortovaro från övriga
familjen.
Christian Kottelin, butikschef ICA-trollet Ulf Schön och enhetschef daglig verksamhet
Monica Ivarsdotter berättar om Christians samhällsplats som företagsplacerad brukare.
Daglig verksamheten har 17 brukare företagsplacerade i Sollefteå och tre brukargrupper
på Solgården, Vallaskolan och GB-skolan.
Christian började arbeta på ICA-trollet för ett år sedan, en timme per dag. Han arbetar nu
7,5 timmar per dag och är läskansvarig, plockar chips och ansvarar för kundvagnar och –
korgar. Christian stortrivs och tycker det är värdefullt att få komma ut i arbetslivet och ha
arbetskamrater att fika och äta lunch med.
Ulf har under året sett hur Christian vuxit till en duktigt och flitig medarbetare!
Handledare och Ulf träffas ca en gång i månaden för att skapa genomförandeplan och lösa
eventuella problem, som kan uppstå.
Verksamhetsutvecklare Kristina Wedin redovisar förvaltningens arbete med att skapa ett
kvalitetsledningssystem, STORK (Stöd Och Resultat med Kvalitetsledningssystem).
Strukturen är till viss del tagen ur Socialstyrelsens Allmänna Råd. STORK ligger på
Insidan och startar 2012-01-16 med tre utbildningsdagar. Alla dokument, kopplingar till
hemsidor, lagstöd, rutiner och blanketter är uppdelade i två huvudgrupper: stödsystem och
resultatsystem.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11
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Sammanträdesdatum

§ 16 forts.
Alla dokument är numrerade och ligger i Pdf-format utifrån kommunens fastställda
grafiska profil. Ansvarig är verksamhetsutvecklare är Peter Berglund.
Peter Berglund delar ut program inför arbetet 2012-02-01 med målplanering 2013-2015.
Dagen innehåller information om kommunens nya målarbete, gruppdiskussion och
innehåll verksamhetsplan 2013-2015.
Bilaga
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-01-11

11 (11)

Sammanträdesdatum

§ 17

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningarna till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut i kommunstyrelsen 2011-12-06 § 260 Nya ramar 2013 – nämnders underlag till
verksamhetsplan 2013
Beslut i kommunstyrelsen 2011-12-06 § 265 Uppföljning av förfallna leverantörsfakturor
godkänns.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

