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Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 08:30 – 12:10

Beslutande

Göran Gredfors, ordförande (M)
Nina Tuncer (S)
Lotta Jonsson (KD)
Peter Sköldin (S)
Marie Granlund (S) ersätter Caroline Holmstedt (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Tibor Sjöberg (M)
Torbjörn Andersson (M)
Ulla Grip (M)
Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)
Camilla Granström (SD)
Carina Åkesson (SD)

Ej tjänstgörande
Ersättare

Marita Ahlström (S)
Armoom Zahroon (S)
Jawad Zanghnaeh (V)
Sven-Göran Sigurd (SD)

Utses att justera

Erica Hallenstam

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 22 mars 2018, Alva Myrdals gata 5

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mathilda Lennmark

Ordförande

...........................................................................................
Göran Gredfors

Justerande

...........................................................................................
Erica Hallenstam

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Socialnämnden 2018-03-22
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Ledning och administration Socialförvaltningen, Alva Myrdals gata 5

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef
Mattias Anglemark, ekonomichef
Kerstin Eriksson, områdeschef
Pia Andersson, områdeschef
Lena-Marie Adérn, HR-chef
Joakim Danielsson, kvalitetschef
Agneta Wahlberg, utvecklare
Madeleine Sackemark, utvecklare
Majo Kuusikoski, handläggare
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida

2(5)

Socialnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

3(5)

2018-03-22

SOCN/2018:41

§ 36
Yttrande angående alkoholservering - Västra porten
Beslut
Socialnämnden avstyrker ansökan om utökat serveringstillstånd i anslutning till Västra
porten i samband med ett evenemang den 5.e april 2018.

Deltar ej
Camilla Berard Granström (SD) och Carina Åkesson (SD) deltar ej i beslut.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningstjänstnämnden har begärt yttrande från Socialnämnden gällande
en ansökan om tillfällig alkoholservering i anslutning till Västra porten samt på plan
två i STIGA-arena i samband med ett evenemang den 5.e april 2018.
Ställningstagande
Socialnämndens motivering att avstyrka ansökan om utökat serveringstillstånd är att
det inte följer de lokala riktlinjerna för alkoholservering. Eftersom det vistas familjer
med barn vid ett sportevenemang är det inte lämpligt med en utökad servering av
alkohol vid detta tillfälle. Med utdrag från riktlinjerna som ska bidra till:
- minskad överkonsumtion av alkohol med särskilt fokus på barn, ungdomar
och unga vuxna · att miljöer och arrangemang för barn- och ungdomar är
alkoholfria · att motverka brottslighet och minska våldsbrott i offentlig
miljö/krogmiljö · en förbättrad folkhälsa

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Nina Tuncer (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till eget förslag med
motivering att ett utökat serveringstillstånd inte följer de lokala riktlinjerna för
alkoholservering. Eftersom det vistas familjer med barn vid ett sportevenemang är det
inte lämpligt med en utökad servering av alkohol vid detta tillfälle. Med utdrag från
riktlinjerna som ska bidra till:
- minskad överkonsumtion av alkohol med särskilt fokus på barn, ungdomar
och unga vuxna · att miljöer och arrangemang för barn- och ungdomar är
alkoholfria · att motverka brottslighet och minska våldsbrott i offentlig
miljö/krogmiljö · en förbättrad folkhälsa
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Lotta Jonsson (KD), Erica Hallenstam (MP) och Annika Goblirsch (V) yrkar bifall till
Nina Tuncers (S) förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:



Bifall till förvaltningens förslag
Bifall till Nina Tuncers (S) förslag och avslag till förvaltningens förslag

Ordföranden föreslår en propositionsordning där förslagen ställs mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat
enligt Nina Tuncers förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Socialnämnden fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar bifall till förvaltningens förslag röstar JA.
Den som röstar bifall till Nina Tuncers förslag och avslag till förvaltningens förslag
NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Göran Gredfors (M), ordf.

Ja
X

Lotta Jonsson (KD), 2:e vice
Peter Sköldin (S)
Marie Granlund (S)
Clarence Palm (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Torbjörn ANdersson (M)
Ulla Grip (M)
Maria Hopstadius (C)

Avstår

X
X
X
X
X
X

Nina Tuncer (S), 1:e vice

Tibor Sjöberg (M)

Nej

X
X
X
X
X
X

Erica Hallenstam (MP)
Annika Goblirsch (V)

X
X

Camilla Berard Granström (SD)
Carina Åkesson (SD)
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Med fem JA-röster för bifall till förvaltningens förslag mot åtta NEJ-röster för bifall
till Nina Tuncers förslag med avslag till förvaltningens förslag, finner ordförande att
socialnämnden har beslutat enligt Nina Tuncers förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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