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Plats och tid

Starby Hotell, Vadstena, klockan 10:25- 10:39, 10:40 – 10:47

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Johanna Edenblad (S)
Carina Kärrlander (S) ersätter Tobias Rydell (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Andreas Östensson (SD)

Ersättare

Lars-Olov Jonsson (S)
Kristin Henrysson (M)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare,
Göran Lidemalm, förvaltningssekreterare, Mattias Jesmin, verksamhetschef
LSS, Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Caroline Strand,
verksamhetschef Äldre, Tove Frisk, kommunikatör, Joachim Samuelsson,
blivande förvaltningschef, Mirko Tolic, alkoholhandläggare § 16

Utses att justera

Andreas Östensson (SD)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-02-05 klockan 12:00

Justerade paragrafer

§16, § 19 - §20

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Andreas Östensson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats
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Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 16

Återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd, Restaurang
Sunrise – Beslut

§ 19

Remiss Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland - Yttrande

§ 20

Remiss Överenskommelse om samråd vård och omsorg
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner Yttrande

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:8

Återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd, Restaurang Sunrise Beslut
Bakgrund
Av 9 kap. 2 § 1 st. alkohollagen (2010:1622) kan utläsas att ansvarig kommun har
tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av
alkoholdrycker. Alkohol och tobaksenheten i Motala valt att öppna ett
tillsynsärende angående Rolax Beauty Klinik HB, 969746-3959 som driver
verksamhet samt har serveringstillstånd på Restaurang Sunrise i Skänninge.
Den 6 september 2018 genomförde Alkohol och tobaksenheten i Motala tillsyn
enligt alkohollagen (2010:1622), på Restaurang Sunrise, i Skänninge. På plats
hittades två personer som jobbade: [Sekretess] men ingen serveringsansvarig
eftersom båda två förnekade att de var serveringsansvariga. Under tillsynsbesök
har alkoholhandläggare uppdagat att det var en del omständigheter på
serveringsstället som måste utredas vidare.

Sammanfattning
Brister som uppdagades under tillsynsbesök var att varken ägaren/ägarna eller
anmäld serveringsansvarig personal påträffades på plats. Martin Rolax som är
ägaren till restaurangen har inte varit på plats och varken han eller Daniel
Svensson (delägaren) var inskrivna i personalliggaren någon gång sedan 1 juli när
nya regler om personalliggaren började tillämpas. Det handlar om en tidsperiod på
drygt två månader. På grund av ovanstående samt tidigare tips om att [Sekretess]
drivit verksamhet i verkligheten har misstankar om bulvanförhållanden på
Restaurang Sunrise bekräftats.
Under inspektionen har alkoholhandläggarna påträffat en limpa och tre paket
cigaretter på hyllan bakom serveringsdisken som var till försäljning. På grund av
att ägarna aldrig har anmält tobaksförsäljningen till kommunen betraktas det som
olovlig tobaksförsäljning.
Dessutom inkom uppgifter från Skatteverket om att Bolaget fick ett beslut den 6
december 2018 om att betala kontrollavgift på 12 500 kronor på grund av att
bolaget aldrig anmält kassaregister med tillkopplad kontrollenhet till Skatteverket
efter att det tagit över verksamhet den 1 juni 2018.
Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun har för uppgift att bedöma
huruvida bolaget Rolax Beauty Klinik HBs lämplighet kvarstår. Tillståndshavare
har förnekat brister som uppdagades i samband med tillsyn.
Handläggarens sammanvägda bedömning är dock att Rolax Beauty Klinik HB inte
har skött sina åtaganden utifrån alkohollagens intentioner och att bristerna i
serveringen var så pass allvarliga att även Skatteverket har vidtagit åtgärder.
Därmed anses det befogat att serveringstillstånd återkallas för Rolax Beauty Klinik
HB, 969746-3959 enligt 9 kap 18 § alkohollagen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 fortsättning
Beslutsunderlag
-

Yttrande från tillståndshavare på Restaurang Sunrise i fråga om beslut om
återkallelse av serveringstillstånd, 2019-01-31, 2019-01-31
Missiv - Tillsynsutredning enligt 9 kap 2 § alkohollagen, Restaurang
Sunrise, 2018-01-18, 2019-01-21
Tillsynsutredning enligt 9 kap 2 § alkohollagen, Restaurang Sunrise, 201801-18

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden meddelar Rolax Beauty Klinik HB, 9697463959, återkallelse av serveringstillstånd.

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Rolax Beauty Klinik HB
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen i Östergötland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:6

Remiss Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland Yttrande
Bakgrund
Region Östergötland har 2018-12-06 till Mjölby kommun översänt förslag
till förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 2019 mellan
Region Östergötland och kommunerna i Östergötland.
Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (HSN
2015-226). Ungdomshälsorna finns i ett flertal kommuner i länet och
ramavtalet syftar till att reglera kommunernas och regionens uppdrag och
ansvar för verksamheten på ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet gällde
från 1 juli 2015 till och med 31 december 2016, då det förlängdes med
ytterligare två år, det vill säga till och med 2018-12-31.
Intentionen är att ett nytt ramavtal ska tecknas under 2019 med avtalstid
från och med den 1 januari 2020. Därför föreslås att gällande avtal
förlängs med ytterligare ett år.
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har av omsorgs- och socialnämnden
genom remiss 2018-01-07 begärt ett yttrande över förslaget till
överenskommelse. Yttrande har begärts vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 2019-01-25. Eftersom remissen inkom den 7 januari har omsorgs- och
socialförvaltningen inte haft möjlighet att bereda frågan och har därför
begärt och fått anstånd att svara efter nästa sammanträde med omsorgsoch socialnämnden den 5 februari. Därför behöver ärendet även justeras
omedelbart.
Sammanfattning
Framtagandet av aktuellt avtal/överenskommelse har föregåtts av ett
gediget samtal mellan parterna i flera led och beretts i Samråd vård och
omsorg.
Omsorgs- och socialförvaltningen har i detta läge inget att erinra rörande
förslaget till överenskommelse och föreslår därför omsorgs- och
socialnämnden att göra samma ställningstagande och att detta blir
nämndens yttrande i frågan.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande avseende förlängning av Ramavtal för
ungdomshälsor i Östergötland 2019, 2019-01-18
- Beslutsunderlag - Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland 2019, 2019-01-07
- Remiss angående förlängning av ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland, 2019-01-07
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra mot Region
Östergötlands Samråd vård och omsorgs förslag till förlängning av
Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 2019

2.

Omsorgs- och socialnämndens beslut tillställs kommunstyrelsen som
nämndens yttrande i frågan

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:5

Remiss Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner - Yttrande
Bakgrund
Region Östergötland har 2018-12-06 till Mjölby kommun översänt förslag
till förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 2019 mellan
Region Östergötland och kommunerna i Östergötland.
Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.1) om regionalt utvecklingsarbete i
Östergötland mellan Landstinget Östergötland och Östergötlands kommuner, dnr
LiÖ 2014-396, nedan benämnt samverkansavtalet, som har godkänts av samtliga
huvudmän under första halvåret 2014 ska det finnas samråd.
Syftet med denna överenskommelse är att utifrån samverkansavtalet beskriva
formerna och strukturerna för samråd inom vård och omsorg mellan
huvudmännen.
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2019 och fram till dess att någon av
huvudmännen påkallar omförhandling av överenskommelsen. Formerna och
strukturerna för samrådet ska utvärderas i slutet av varje mandatperiod vilket
också kan föranleda omförhandling av överenskommelsen.
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har av omsorgs- och socialnämnden genom
remiss 2018-01-07 begärt ett yttrande över förslaget till överenskommelse. Yttrande
har begärts vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-01-25. Eftersom remissen
inkom den 7 januari har omsorgs- och socialförvaltningen inte haft möjlighet att
bereda frågan och har därför begärt och fått anstånd att svara efter nästa
sammanträde med omsorgs- och socialnämnden den 5 februari. Därför behöver
ärendet även justeras omedelbart.

Sammanfattning
Framtagandet av aktuellt avtal/överenskommelse har föregåtts av ett gediget
samtal mellan parterna i flera led och beretts i Samråd vård och omsorg.
Omsorgs- och socialförvaltningen har i detta läge inget att erinra rörande förslaget
till överenskommelse och föreslår därför omsorgs- och socialnämnden att göra
samma ställningstagande och att detta blir nämndens yttrande i frågan.

Beslutsunderlag
-

-

Justerandes sign

Missiv - Yttrande avseende överenskommelse om samråd för vård mellan
Region Östergötland och Östergötlands kommuner från och med 2019,
2019-01-18
Beslutsunderlag - Överenskommelse om samråd för vård mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner från och med 2019, 2019-01-07
Remiss angående överenskommelse om samråd för vård och omsorg
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner, 2019-01-07
Utdragsbestyrkande
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§ 20 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra mot Region
Östergötlands Samråd vård och omsorgs förslag till överenskommelse om
samråd för vård mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner från och med 2019

2.

Omsorgs- och socialnämndens beslut tillställs kommunstyrelsen som
nämndens yttrande i frågan

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

