
FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum  Blad 
 
Socialnämnden  2020-03-16                           1 
__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Socialförvaltningen, Vikhyttegatan, kl. 09.00–12.00 
  Ajournering, 9.35-9.45 samt 11.00-11.20 
                                
Beslutande: Anders Nilsson (V), ordförande 
 Jomark Polintan (S)  
   Christer Olsson (M)  
 Torgeir Pettersen (S)  
  Britt-Marie Wall (S) 
  Lotta Jonsson (M)  
 Eva Eriksson (SD) 
  
Övriga deltagande:  Yasmin Adam Isaaq (S)  
 Claes-Erik Eriksson (S) 
  Basheer Almuhimeed (S)  
  Frida Olsson (M) 
  Monica Mellström (C) 
  Urban Pettersson (SD)  
  Åsa Andersson, förvaltningschef 
  Malin Karlsson, ekonom  
 Marie Eriksson, sekreterare  
 
Justeringens plats 
och tid: Kommunkansliet, 2020-03-16 
 
Paragrafer: 10-12 
 
Utses att justera:     Christer Olsson (M) 
  
Underskrifter:          Sekreterare    ______________ 
                 Marie Eriksson 
 
                                Ordföranden  ______________ 
                       Anders Nilsson (V) 
 
                                Justerande     ______________                            
                 Christer Olsson (M)       
                                                                  
                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ:                      Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2020-03-16 
Anslagsdatum:               2020-03-16          Datum för anslags nedtagande: 2020-04-07   
Förvaringsplats:             Socialnämndens kansli 
 
Underskrift:__________________________________________________________                                                                                                                                      
 
      Utdragsbestyrkande 
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       § 10                                                   Dnr 2020/11 

 
Nationell tillämpning av Yrkesresan 
 
SKR efterfrågar socialförvaltningarnas (eller motsvarande) intresse av ett 
framtida gemensamt arbete med utveckling, förvaltning och drift av 
Nationella Yrkesresor – för introduktion och kompetensutveckling inom 
socialtjänstens verksamheter. 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
att   ställa sig positiva till SKR:s förslag om fortsatt utveckling av 
yrkesresor. 
 
 
Förvaltningschef Åsa Andersson föredrar ärendet.  
 
 

Socialnämnden beslutar  
att   ställa sig positiva till SKR:s förslag om fortsatt utveckling av 
yrkesresor. 
________  
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       § 11                                                         Dnr 2020/27 

 
Remiss i ärende rörande alkoholservering- Saxå Herrgård,  
FILIPSTAD 
 
I remiss daterad 2020-03-10 skriver alkoholhandläggare Ulrika Persson 
att kommunstyrelsen i Filipstads kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande.  
Saxå Bruk AB ansöker om att utöka sin serveringsyta med Kolhuset 
(gamla golfrestaurangen).  
 
Yttrandet bör särskilt avse huruvida serveringen kan medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bedömningen bör ske med 
utgångspunkt från kommunens riktlinjer för alkoholservering. 
 
             
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   inte ha någon erinran då serveringen inte bedöms medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt utifrån kommunens riktlinjer för 
alkoholservering.  
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   inte ha någon erinran då serveringen inte bedöms medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt utifrån kommunens riktlinjer för 
alkoholservering.  
_________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   Utdragsbestyrkande 
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       § 12                                                         Dnr 2020/28 

 
Remiss i ärende rörande alkoholservering- Köket,  
FILIPSTAD 
 
I remiss daterad 2020-03-11 skriver alkoholhandläggare Ulrika Persson 
att kommunstyrelsen i Filipstads kommun överlämnar bifogade 
ansökningshandlingar för yttrande.  
 
Yttrandet bör särskilt avse huruvida serveringen kan medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bedömningen bör ske med 
utgångspunkt från kommunens riktlinjer för alkoholservering. 
 
            
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   inte ha någon erinran då serveringen inte bedöms medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt utifrån kommunens riktlinjer för 
alkoholservering.  
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   inte ha någon erinran då serveringen inte bedöms medföra 
olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt utifrån kommunens riktlinjer för 
alkoholservering.  
____________ 
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