
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 22 september 2021 kl. 08:30-15:00 

Plats: Esplanaden och digitalt möte 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Hell (M) 
Ahmed Hersi (V) tjg. ers. för Andreas Sellstedt (V) 
Linda Lotare (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), omedelbar justering 
  

 

Sekreterare:        § 232 

 Tilda Molin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-22 

 

Anslaget har satts upp: 2021-09-23 

 

Anslaget tas ner: 2021-10-15 

Förvaringsplats: Stadshuset Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Tilda Molin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S)  

Gisela Lindmark Eriksson (S)  

Rita Poromaa (S)  

Greger Knutsson (M)  

Alireza Mosahafi (M)  

Liv Zetterberg (V)  

 

Ej tjänstgörande ledamot 

Andreas Sellstedt (V) 

 

  

Tjänstepersoner 

Ullrika Gustafsson, Ledningskoordinator/ Chef processtöd och 

kommunikation  

Maria Hedin, Kommunikatör  

Moa Olsson, Utredare  

Malin Björkman, Verksamhetschef  

Viviann Dannelöv Nilsson, Verksamhetschef  

Ida Arvidsson, TF ekonomichef  
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§ 232 

 

Diarienr: IFN-2021/00188 

Yttrande över ansökan om serveringstillstånd - 

Megazone 2021-3338 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till Miljö- och hälsoskydd i enlighet 

med yttrande 2021-08-09. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Igor Hell (M) reservation till förmån för eget yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 

På begäran av Miljö- och hälsoskydd yttrar sig socialtjänsten i ärende 

”begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd – Megazone”.  

 

Megazone i Norrland AB har ansökt om tillstånd att servera starköl, vin, 

spritdrycker och annan jäst alkoholdryck vid Megazone. Serveringsområdet 

är i princip hela biljarddelen av Megazone. Yttrandet bör särskilt avse om 

alkoholservering kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa på grund av 

serveringsställets belägenhet, ungdomar eller andra skäl. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L) och Andreas Sellstedt (V) yrkar 

bifall till tjänsteskrivelsen.  

 

Igor Jonsson (M) yrkar bifall till ansökan. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m.fl. yrkande mot Jonssons (M) yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande. 

Arbetsutskottet enas även om att uppdra till förvaltningen att komplettera 

handlingarna med en karta över det tilltänkta serveringsområdet inför 

utskick till nämnden. 

 

Reservation 

Igor Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S), Birgitta Nordvall (KD) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Igor Hell (M) yrkar bifall till ansökan om alkoholtillstånd.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m.fl. yrkande mot Hells (M) yrkande och 

finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att paragrafen justeras 

omedelbart.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-08-09 

Skrivelse från Miljö- och hälsoskydd 2021-07-22 

Beredningsansvariga 

Moa Olsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskydd, Erik Engberg   
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