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Rum för gruppmöten kl. 08.00-09.00 är bokade; 

 
M, L – Kochrummet 3:e våningen, till vänster 

SD – Thorild, 2:e våningen till vänster 

S, C, KD, V, MP – Tranefeldtrummet, 3:e våningen till höger 

 



 

 
 
 

Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-11-06 Dnr: VFN 2019-141

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Munkedal/Lysekil 

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och 
försäljning av öl klass II 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för serveringstillstånd och 
försäljning av öl klass II. 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 gällande beräkning av nivå för taxor 
och avgifter för ansökan och tillsyn, enligt konsumentprisindex, kvarstår.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde tillsynen den 20 mars 2019. 
Länsstyrelsen anser att riktlinjerna generellt håller en hög nivå men behöver ses 
över till en viss del: 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav att för serveringstillstånd för
uteserveringar kan det knytas villkor att musik inte får förekomma efter kl.
23.00. Vid allmänna större arrangemang kan denna tid utsträckas till klockan
01.00, normalt dock endast fredag, lördag och dag före helgdag.

Ett beslut om serveringstillstånd kan förenas med villkor om högsta tillåtna
ljudnivå när villkoret syftar till att minska ljudstörningar orsakade av
alkoholservering men ej av bullerstörningar som har sitt ursprung i annat,
t.ex. dörrstängare eller musik (se vidare KR Göteborg 1998-7020 med
beslutsdatum 1999-09-29 samt FR Göteborg 2012-8622 med beslutsdatum
2013-02-28).

I riktlinjer anges även att det kan förekomma enstaka kontrollbesök av anonym 
tjänsteman som uppträder som en vanlig gäst. 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav utan lagstöd på de som säljer folköl.
Att varje försäljningsställe som bedriver detaljhandel/servering av folköl ska
utse en försäljningsansvarig. Den försäljningsansvarige bör finnas tillgänglig
när folkölsförsäjlöning bedrivs.

I alkohollagen finns det inga krav på de som säljer eller serverar folköl att
utse försäljningsansvariga, eller att sådana ska finnas tillgängliga mär
försäljning av folköl sker.

• I riktlinjerna framgår att tillsyn normalt sker öppet, dvs. den som utför
kontrollen ger sig till känna. Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman
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som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t.ex. vid uppföljning av 
tidigare besök när missförhållanden förelegat. 

 
 Riktlinjerna har nu omarbetats enligt länsstyrelsens påpekande. 
 
Inga förändringar gällande taxor och avgifter för ansökan och tillsyn föreslås, vilket 
innebär att kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 kvarstår och biläggs 
riktlinjerna. Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är 
prisbasbeloppet som räknas om varje år.  
År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet). 
 
Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i allmänna prisläget. 
Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor. 
 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ett varierande tillsynsbehov motiverar differentierade avgifter och en uppdelning i en 
fast och en rörlig del. 

Folkhälsa  

Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att den ska begränsa alkoholens 
skadeverkningar. En utgångspunkt är att sociala hänsyn och skyddet för människors 
hälsa alltid går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.  
   
 
 
 
 
   

 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
Avdelningschef IFO 
Nämndsekreterare VFN 
Akt 
 

 

Clarie Engström 
 
 
 

Catharina Dunghed 
Avdelningschef Förvaltningschef Välfärd 
Individ- och familjeomsorg  
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Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel 
med öl klass II i Munkedals kommun 
  
Alkohollagen (1994:1738) gäller fr.o.m. 1995-01-01. 
 
Grundförutsättningarna för att erhålla ett serveringstillstånd är att 
behörighetskraven i lagen är uppfyllda. Dessutom skall inhämtade remissyttranden 
inte ge anledning att befara att alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med 
restaurangetablering eller utökat serveringstillstånd. Polismyndigheten och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden samt räddningstjänst skall yttra sig innan beslut i 
tillståndsärenden tas. Skatte- och kronofogdemyndighet skall höras. 
 
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt 
lagstöd för avgiftsuttag. Enligt Alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunerna rätt att ta 
ut avgifter för prövning av ansökningar av serveringstillstånd samt tillsyn. Tillsynen 
omfattar även försäljningsställen av öl klass II. Avgifterna skall täcka kommunens 
kostnader för prövningen.  
  
Det finns 17 olika typer av tillstånd 
 
1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten 
2. Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap 
3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
4. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
5. Utvidgat serveringstillstånd 
6. Utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal. 
7. Utökad serveringstid 
8. Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle 
9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare 
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person, bolagsändring. 
11. Permanent paustillstånd 
12. Tillfälligt tillstånd vid pausservering 
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet 
14. Tillfälligt tillstånd för provsmakning från partihandlare av spritdrycker, vin, 
starköl eller andra jästa drycker 
15. Tillstånd till den som tillverkar alkoholdrycker men saknar stadigvarande 
alkoholtillstånd för provsmakning på tillverkningsstället  
16. Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 
serveringsutrymme  
17. Övriga tillfälliga tillstånd  
 
 
Lämplighetsprövning avseende tillstånd 
 
Sökandens personliga lämplighet 
 
Den personliga vandeln bedöms utifrån ekonomisk och social skötsamhet samt 
utifrån eventuell brottslig belastning. Dessutom skall den sökande ha ekonomiska 
förutsättningar att sköta verksamheten på ett tillfredställande sätt. Sökanden skall 
ha kunskap om den svenska alkohollagstiftningen. Serveringsansvarig måste ha en 
anställning och vara anmäld till kommunen. Alkoholservering får inte förekomma 
om tillståndshavaren eller utsedd och rapporterad personal inte är närvarande på 
serveringsstället. Sökanden/tillståndshavaren skall tillse att serveringspersonal har 
kunskaper i svensk alkohollagstiftning. 
 
 
Lokalernas ändamålsenlighet (permanenta tillstånd) 
 
Lokalerna skall vara godkända av miljö- och byggnämnden och räddningstjänsten. 
De skall vara av god standard och vara överblickbara. Beredning av råvaror skall 
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kunna ske. Köksutrustning och beredningsytor skall vara avpassade för ett rikt och 
varierat utbud av lagad mat. Lagad mat skall kunna tillhandahållas under hela 
serveringstiden. Ekonomilokalerna och antalet sittplatser skall vara 
tillfredsställande. Drinkbar skall utgöra en mindre del av restaurangen. 
Uteservering skall vara belägen i direkt anslutning till restaurangen och vara 
överblickbar. Serveringsområdet skall vara klart avgränsat. 
 
1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten 
 
• Med permanent tillstånd menas tillstånd tills vidare. Innefattar även 

säsongsrättigheter där det är fråga om verksamhet som drivs över flera 
säsonger. 

• Serveringstillstånd kan prövas, men utfärdas inte förrän lokalen är 
färdigbyggd/ombyggd i enlighet med vad som anges i ansökan. 

• Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor. 
• På många alkoholserverande restauranger föreligger behov av dörrvakt. 

Kommunen skall av alkoholpolitiska skäl verka för att av polismyndigheten 
prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning som möjligt används 
på sådana restauranger. 

• Om störningar uppkommer inomhus eller på uteserveringen kan kommunen 
villkora om tidigare stängning, vakter eller bordservering. 

• Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
2. Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap 
 
Serveringstillstånd kan ges till förening, företag eller annat slutet sällskap. Kan 
också meddelas entreprenör som anordnar tillställning på uppdrag av slutet 
sällskap. Kraven på kök och på sökandens utbildning är lägre ställda än vid 
servering till allmänheten. 
Det får inte vara fråga om anordnad tillställning som enligt 2 kap 3 § Ordningslagen 
anses som offentlig. 
 
Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd skall följande krav vara uppfyllda: 
 
• Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i 

förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen. 
• Innan tillställningen börjar skall arrangören exakt veta vilka personer som 

kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande. 
• Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående 

tillställning. Om entréavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär 
detta att servering bedrivs till allmänheten. 

• Annonsering i massmedia, via Internet eller liknande är ej tillåten. 
• Lagad mat skall tillhandahållas vid tillställningen. 
• Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. 
• Anmälan till kommunen varje gång när servering kommer att ske. 
• Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
 
Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang 
 
• Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse. 
• Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda. 
• Säkerheten på serveringsområdet skall vara godkänd av räddningstjänsten. 
• Lagad mat skall tillhandahållas. 
• Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta. Antalet sittplatser skall 

vara tillräcklig och avgränsningarna skall vara acceptabla, det vill säga tydliga. 
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• Ansvariga för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften, d v s vara godkända 
som ansvariga för alkoholservering enligt Alkohollagen. Kunskaper i svensk 
alkohollag krävs. 

• Betryggande uppsikt över serveringen måste garanteras. 
• Servering av spritdrycker tillåts ej. 
• Om flera restauranger ingår i ett arrangemang och önskar servera 

alkoholdrycker skall samtliga söka sitt eget tillstånd. Varje tillstånd har eget 
serveringsområde. 

• Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
4. Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 
 
• Samma krav som för permanent serveringstillstånd gäller för slutet sällskap. 
• Om tillstånd söks mer än 12 gånger per år av samma sökande eller av olika 

sökanden på ett samma serveringsställe skall en permanent ansökan inlämnas 
till kommunen (dispositionsrätt). 

• Slutna sällskap skall med skiss visa serveringslokalen och var på 
serveringsstället alkohol skall serveras. 

 
Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas: 
 
• Utan vinstintresse. 
• I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker 

eller lättdrycker. 
• Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer. 
• Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. 
 
Uppfylls inte samtliga 4 kriterier måste man ansöka om tillstånd för att få servera 
alkohol. 
 
 
5. Utvidgat serveringstillstånd 
 
Gäller tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få 
servera även spritdrycker, sökanden med tillstånd för slutna sällskap som vill 
servera till allmänheten samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta. 
 
För utvidgning av lokal gäller följande: 
 
• Hyreskontrakt/ägandebevis måste finnas. 
• Störningar för närboende eller andra olägenheter får inte uppkomma genom 

utvidgning. 
• Bygglov. 
 
 
6. Utvidgat serveringstillstånd, tillfälligt vid enstaka tillfälle i egen lokal 
 
Utökad serveringsyta kan beviljas vid enstaka tillfälle. Godkännande av 
miljömyndighet och polismyndighet krävs. 
 
 
7. Serveringstid 
 
Enligt Alkohollagen får serveringen börja klocka 11.00 och skall vara avslutad 
senast klockan 01.00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Då 
krävs särskilda skäl. 
 
Serveringstiden har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för 
närboende samt alkohol- och ordningsproblem.  
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Vid prövning av serveringstid skall i likhet med prövningen särskilt beakta risken för 
alkoholpolitiska olägenheter. 
 
Serveringstid för uteservering bör gälla samma tid som inomhus om inte polis eller 
miljöförvaltning har något att erinra. 
 
Allmänt gäller att serveringslokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter 
serveringstidens utgång. 
 
 
8. Utökad serveringstid, tillfälligt vid enstaka tillfälle 
 
Gäller permanent tillstånd förlängning av serveringstiden vid enstaka tillfällen. 
 
Utökad serveringstid kan beviljas vid enstaka tillfälle till kl 03.00. Godkännande av 
miljömyndighet och polismyndighet krävs. 
 
Ansökan om senare serveringstid avslås om: 
 
• Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till 

ordningsstörningar eller risk för ordningsstörningar på serveringsstället eller 
dess närmaste omgivning. 

• Miljöförvaltningen avstyrker serveringstiden med hänvisning till närboende 
utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället. 

• Restaurangen är belägen i ett renodlat bostadsområde. 
 
 
9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare  
 
Ansökan från konkursförvaltare eller konkursbo kan behandlas utan remissarbete.  
Tillståndet begränsas till en kortare tid och ansökan behandlas med förtur. 
 
 
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person,  
bolagsändringar 
 
Ändring av person i bolag skall anmälas till tillståndsmyndigheten. 
 
 
11. Permanent paustillstånd 
 
Servering i teater/konsertlokalers foajé. 
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara 
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast 
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får 
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med 
evenemang där stor del av publiken är under 18 år. 
 
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
12. Tillfälligt tillstånd till paustillstånd 
 
Servering i teater/konsertlokalers foajé. 
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara 
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast 
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får 
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med 
evenemang där stor del av publiken är under 18 år. 
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Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet 
 
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste 
halvåret beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de fortfarande är 
verksamma. 
 
 
14. Provsmakning från partihandlares alkoholdrycker 
 
Ansökan om provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker 
från partihandlare som enskilt eller gemensamt ansöker om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av dessa drycker. 
 
 
15. Provsmakning på tillverkningsställe 
 
Ansökan från den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 
egna gården och saknar stadigvarande alkoholtillstånd, för rätten att erbjuda 
provsmakning på tillverkningsstället. 
 
 
16. Gemensamt serveringsutrymme 
 
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. 
 
 
17. Övriga tillfälliga tillstånd 
 
Avser exempelvis mindre ändringar av tillfälliga bardiskar. Korttidstillstånd som 
avser max 6 timmar, i närheten av restaurangen, med förutsättningen att 
restaurangen innehar permanent serveringstillstånd.  
 
 
18. Avslag på ansökan om serveringstillstånd 
 
Avslag på ansökan om serveringstillstånd ges i följande fall: 
 
• När polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende 

utsätts för eller riskerar att utsättas för bullerstörningar och/eller 
ordningsproblem från serveringsstället samt dess omgivning. 

• När skattemyndigheten och/eller kronofogdemyndigheten avstyrker ansökan 
med hänvisning till ekonomiska olägenheter. 

• När kommunen har kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller 
sökandens olämplighet. 

• För uttalat drogliberala eller andra rörelser, där kommunen inte har någon 
anledning att stödja serveringstillstånd för alkoholdrycker. 

• När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens 
bestämmelser. 

• När alkoholpolitiska olägenheter bedöms uppstå. 
•  De fall då serveringsstället är beläget i direkt närhet till verksamhet som    
 bedriver ungdomsaktiviteter, exempelvis ungdomsgårdar. 
 
 
19. Tillställning som vänder sig till ungdomar 
 
När serveringsstället vänder sig till ungdomar bör ej alkohol säljas. Säljs alkohol 
bör en utökning av serveringspersonal ske, alkohol får ej serveras till ungdomar 
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under 18 år. Barservering är ej godkänt och kommunens tillsynsenhet skall vara 
informerad. 
 
Vid serveringar som är utpräglade ungdomsmiljöer, skall större restriktivitet råda 
med tillstånd av spritdrycker. 
 
 
20. Riktlinjer för detaljhandel / försäljning av öl klass II 
 
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten i den kommun 
där försäljning sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den 
som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över 
försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. 
Programmet skall vara godkänt av kommunen. Tillsynsavgift tas ut. 
 
• Enligt alkohollagen skall polismyndighet och kommunen utöva tillsyn över 

detaljhandel med servering/försäljning av öl klass II av polismyndighet och 
kommun. Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges. 

 
Kontroll ska ske enligt följande: 
 
• Att försäljning inte sker till personer under 18 år. 
• Att försäljning inte sker till berusade personer. 
• Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att den ska överlämnas till 

person under 18 år. 
• Att mat serveras/säljes i butiken. 
• Att lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § livsmedelslagen. 
• Egentillsyn skall ske av de som säljer/serverar öl klass II samt att de skall vara 

godkända av kommunen. 
• Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges. 
 
För att tillsynen ska kunna bli effektiv behöver samarbete byggas upp med andra 
myndigheter och organisationer samt med försäljningsställen. 
 
 
21. Överklagande 
 
Alla beslut enligt Alkohollagen kan överklagas till länsrätt. Rätt att överklaga har 
den som direkt berörs av beslutet. 
 
 
22.  Tillsyn gällande serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II 
 
Tillsyn kan delas upp i tre delar: 

Inre tillsyn 
Kontroll och kontakt med skatte-, kronofogde- och polismyndighet, miljö- och 
hälsoskydd samt räddningstjänst. Gäller endast serveringstillstånd. 
• Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i 

fråga om ekonomisk art men även rapporter angående tillståndshavares vandel 
och avseende utförande restauranginspektioner från andra myndigheter. Till 
den inre tillsynen räknas också en fortlöpande övervakning av restaurangernas 
marknadsföring i annonser o. dyl. 

Yttre tillsyn 
På serveringsstället 
• Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering 

sker i enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftning i övrigt. 
Personal vid enheten för alkohol- och drogfrågor ska regelbundet besöka 
restaurangerna som restauranginspektörer och nogsamt dokumentera 
iakttagelser som innefattar ovan nämnda kontroll och tillsyn. 
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Förebyggande tillsyn 
Information och upplysningsarbete 
• För att utöva nämnda tillsyn skall informationsmaterial framställas med 

tillståndshavarna som målgrupp. Syftet är att ge råd och vägledning för att 
förebygga problem samt för att tillståndshavare aldrig skall kunna åberopa 
okunskap om vad som gäller på detta område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

16



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 11 av 14 

 Indexberäkning 
 
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är 
prisbasbeloppet som räknas om varje år. 
År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) 
räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna  
görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt 
kalenderår. 
Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor. 
 
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap. 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av serveringsstället, 
den sökandes lämplighet och eventuell alkoholpolitiska olägenheter. 
Prövningsavgift  8 987: - 
 
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande 
av serveringsrörelse 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes 
lämplighet. 
Prövningsavgift  4 021: - 
 
Cateringverksamhet 
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste 
halvåret beviljats alkoholtillstånd i annan kommun där de fortfarande är 
verksamma. 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes 
lämplighet. 
Prövningsavgift  8 987: - 
 
Utvidgat tillstånd                                                
Avser tillstånd för utvidgning från starköl och vin till att även omfatta starksprit, 
eller ansökan om utökning av serveringsyta som t.ex. förändring av lokalen eller 
uteservering och även nytillkommande uteservering. 
Prövningsavgift 3 311: - 

Utökade serveringstider 
Då avgiften avser utökad serveringstid för enstaka dagar, som t.ex. för en festival 
eller liknande. 
Prövningsavgift 1 656: - 
Permanent utökade serveringstider  3 311: - 
  
Gemensamt serveringsutrymme 
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt severingsutrymme. 
Prövningsavgift 1 112: - 
 
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst 
alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 
föreställning. 
Prövningsavgift 4 162: - 
 
Provsmakning på tillverkningsställe 
Ansökan från den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 
egna gården och saknar stadigvarande alkoholtillstånd, rätt att erbjuda 
provsmakning på tillverkningsstället 
Prövningsavgift 1 656: - 
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Tillfälliga tillstånd till allmänheten 
Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang. 
För sökande utan permanent tillstånd kräver detta ett omfattande remissförfarande 
där bedömning görs av serveringsstället, den sökandes lämplighet och eventuell 
alkoholpolitiska olägenheter 
Prövningsavgift 5 676: - 
      
För sökanden med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den 
sökandes lämplighet 
Prövningsavgift 3 311: - 
  
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 
Tillfälliga tillstånd kan meddelas till företag eller föreningar ex. personalfester och 
dylikt. Slutet sällskap får inte vara en tillställning som förening ordnat för 
allmänheten eller där allmänheten har tillträde exempelvis genom att på plats lösa 
medlemskort 
Prövningsavgift    1 112: - (tillsynsavgift ingår)  
 
Avgift för kunskapsprov 
Tiden för skriftligt kunskapsprov är högst 90 min och för muntligt prov högst 120 
min. Provet ska avläggas och utföras under övervakning 
Avgift  1 183: -  
 
Tillsynsavgift        
Enligt 8 Kap 1 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten ansvar för den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna om servering av starköl, vin samt 
spritdrycker efterlevs. Därutöver har kommunen och polismyndigheten även tillsyn 
över försäljning och servering av öl klass 2. 
 
Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter för att täcka 
omkostnader. 
När det gäller tillfälliga tillstånd för slutet sällskap tas dessa avgifter ut i samband 
med ansökan. 
 
Det varierande tillsynsbehov motiverar differentierade avgifter och en uppdelning i 
en fast och en rörlig del. 
Tillsynen består av en inre administrativ tillsyn och en yttre tillsyn, som innebär den 
faktiska inspektionen på serveringsstället och varierar med typ av restaurang, 
storlek, öppettider mm. 
 
Alla tillståndshavare bidra till en del av kommunens kostnader genom en fast för 
alla lika stor del 
 
Tillsynsavgift, fast avgift  2 365 Kronor             
 
Den rörliga delen innebär följande avgifter för servering till allmänheten utöver den 
fasta avgiften och skall baseras på årsomsättningen av alkohol. 
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Tillsynsavgifter 
 
Omsättningsintervall Rörlig 

avgift 
2020 
% av 
bb 

Rörlig 
avgift 
2020 
Avgift kr 

2020 
fast 
avgift  
% av 
bb 

2020 
Fast 
avgift 

2020 Rörlig + 
Fast avgift 

0-100 000 2,50 1 183 5 2 365 3 548 
100 001-250 000 6 2 838 5 2 365 5 203 
250 001-50 0000 8 3 784 5 2 365 6 149 
500 001-75 0000 9,5 4 494 5 2 365 6 859 
750 001-1 000 000 12 5 676 5 2 365 8 041 
1 00 0001-1 500 000 14 6 622 5 2 365 8 987 
1 500 001-2 000 000 16,5 7 805 5 2 365 10 170 
2 000 001-3 000 000 19 8 987 5 2 365 11 352 
3 000 001-4 000 000 21 9 933 5 2 365 12 298 
4 000 001-5 000 000 23,5 11 116 5 2 365 13 481 
  5 000 001- 6 000 000 26 12 298 5 2 365 14 663 
6 000 001-7 000 000 28 13 244 5 2 365 15 609 
7 000 001-8 000 000 30,5 14 427 5 2 365 16 792 
8 000 001- 33 15 609 5 2 365 17 974       

Försäljning av folköl 
  

3,5 1 656 1 656 
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Polismyndigheten Skatteförvaltningen

Kronofogdemyndigheten Miljöförvaltningen

Räddningstjänsten Annan

Beslut till sökanden

Registreringsunderlag till:
Statens Folkhälsoinstitut

Kopia till:
Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsoinstitutet
Systembolaget

Expedition

Tillståndsbevis

Bifall

Beslut med besvärshänvisning

Beslut till sökanden Kopia till
Länsstyrelsen
Statens Folkhälsoinstitut
Polisen

Expedition

Avslag

Beslut

Sökanden för yttrande

Beslutsunderlag/tjänsteutlåtanden

Utredning
Kontakt med sökanden

Negativa remissyttranden till sökanden för yttrande

Remiss

Eventuell komplettering från sökanden

Granskning av ansökningshandlingarna

Diarieföring

Ansökan inkommer till kommunen
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Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel 
med öl klass II i Munkedals kommun 
  
Alkohollagen (2010:1622) gäller fr.o.m. 2010-01-01. 
 
Alkohollagens portalparagrafer är de om ordning, nykterhet och åldersgränser. I 
lagtexten kan man läsa att: 
 

• Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras. 

 
• Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att 

ordning och nykterhet råder på serveringsstället. 
 

• Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet 
iakttas och störningar på grund av oordning eller nykterhet undviks. 

 
• Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har 

fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 
år. 

 
• Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

 
• Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av 

alkohol eller andra berusningsmedel. 
 

• Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns anledning att anta att varan 
är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. 

 
• Den som lämna ut alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har 

uppnått den ålder som anges i 7§ alkohollagen. 
 
 
En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav. Om dessa 
krav kollidera med näringspolitiska interessen eller konkurrenskrav ska 
alkohollagens bestämmelser äga företräde. Detta anges på flera ställen i lagens 
förarbeten. 
 
Av 8 kap 12,15 och 17 § alkohollagen framgår att serveringstillstånd endast får 
meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 
Serveringsstället ska ha ett kök för matlagning och tillhandahålla tillredd mat. 
Serveringstillstånd får vägras även om de grundläggande kraven är uppfyllda om 
servering befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller risk 
för människors hälsa. 
 
För att få serveringstillstånd, ska den sökande avlägga ett prov som visar att den 
sökande har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen. 

 
Kunskapsprov enligt alkohollagen 
 
Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten och för 
servering till slutna sällskap ska bestå av 44 frågor. 
Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfälligt servering till slutna sällskap ska 
bestå av 28 frågor. 
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Kunskapsprov för pausservering och för tillstånd för provsmakning av 
alkoholdrycker ska bestå av 28 frågor. 
För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar inom 
varje område som ingår i provet. 
Tiden för skriftligt prov är högst 90 minuter och för muntligt prov högst 120 
minuter. 
Provet ska avläggas och utföras under övervakning 
Det finns alltså ingen generell ”rätt” enligt lagen att få serveringstillstånd. 
Kommunen ska bedöma risken för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Enligt 
alkohollagen är det angeläget att i tillståndsprövningen ge stor tyngd åt polisens 
yttrande om ordningsläget i området för den tänkte etableringen samt åt Sa 
bedömning av risken för att närboende störs. Lokalens säkerhet bedöms och 
godkänds av räddningstjänsten. 
Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra restaurangetablering med 
servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närheten av 
skolor, ungdomsgårdar, platser där många ungdomar samlas eller i områden med 
känd missbruksproblematik. En individuell prövning måste alltid göras med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet.  
 
Exempel på förhållanden där det finns sådana olägenheter och då tillstånd att 
servera starköl, vin och spritdrycker ej bör medges: 
 

• Polismyndighetens bedömning av risk för ordningsproblem på 
serveringstället eller dess närmaste omgivning. 

 
• Miljö- och stadsbyggnadskontorets dokumenterade störningar från 

serveringsstället. 
 

• Tillståndsmyndighetens kännedom om missförhållanden på serveringsställe 
eller där sökanden ej är lämplig. 

 
• Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- och idrottsmiljöer ska 

skyddas. 
 

• Barn- och ungdomsinriktade arrangemang. 
 

• Då ansökan avser verksamhet med pornografiska inslag, verksamhet som 
präglas av spel och dobbel, uttalat rasistiska organisationer och uttalat 
drogliberala verksamheter  

 
 
Det finns 17 olika typer av tillstånd 
 
1.   Permanent serveringstillstånd till allmänheten 
2.   Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap 
3.   Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
4.   Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
5.   Utvidgat serveringstillstånd 
6.   Utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal. 
7.   Utökad serveringstid 
8.   Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle 
9.   Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare 
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person, bolagsändring. 
11. Permanent paustillstånd 
12. Tillfälligt tillstånd vid pausservering 
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet 
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14. Tillfälligt tillstånd för provsmakning från partihandlare av spritdrycker, vin, 
starköl eller andra jästa drycker 
15. Tillstånd till den som tillverkar alkoholdrycker men saknar stadigvarande 
alkoholtillstånd för provsmakning på tillverkningsstället  
16. Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 
serveringsutrymme 
17. Övriga tillfälliga tillstånd  
 
 
Sökandens personliga lämplighet 
 
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas 
i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 
 
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper 
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt 
sätt utöva serveringsverksamheten. 
 
 
Lokalernas ändamålsenlighet (permanenta tillstånd) 
 
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas 
ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till 
ett fåtal enklare rätter. 
 
Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek 
lämpligtantal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i 
anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i 
nära anslutning till matsalen. 
 
 
Handläggningstider vid ansökan 
 
Rättsregler 
Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har 
kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera 
sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga 
tidsfristen har gått ut. 
 
Tillstånd ges när lagens och kommunens krav är uppfyllda. Hur lång tid det tar att 
få ett tillstånd är olika beroende på vilken typ av tillstånd det gäller. 
 
 
1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten 
 

• Med permanent tillstånd menas tillstånd tills vidare. Innefattar även 
säsongsrättigheter där det är fråga om verksamhet som drivs över flera 
säsonger. 

 
• Serveringstillstånd kan prövas, men utfärdas inte förrän lokalen är 

färdigbyggd/ ombyggd i enlighet med vad som anges i ansökan. 
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• Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor. 

 
• På många alkoholserverande restauranger föreligger behov av dörrvakt. 

Kommunen skall av alkoholpolitiska skäl verka för att av polismyndigheten 
prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning som möjligt 
används på sådana restauranger. 

 
• Om störningar uppkommer inomhus eller på uteserveringen kan kommunen 

villkora om tidigare stängning, vakter eller bordservering. 
 

• Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, uppskattas ta 
cirka tre månader. Ansökan bereds av ansvarig tjänsteman och beslutas av 
Kommunstyrelsen. Ansökan är relativt omfattande och skall remitteras till följande 
myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Skatte- och kronofogdemyndigheterna 
• Räddningstjänsten 
 
 
2. Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap 
 
Serveringstillstånd kan ges till förening, företag eller annat slutet sällskap. Kan 
också meddelas entreprenör som anordnar tillställning på uppdrag av slutet 
sällskap. Kraven på kök och på sökandens utbildning är lägre ställda än vid 
servering till allmänheten. 
Det får inte vara fråga om anordnad tillställning som enligt 2 kap 3 § Ordningslagen 
anses som offentlig. 
 
Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd skall följande krav vara uppfyllda: 
 

• Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i 
förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen. 

 
• Innan tillställningen börjar skall arrangören exakt veta vilka personer som 

kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de 
deltagande. 

 
• Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående 

tillställning. Om entréavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster 
innebär detta att servering bedrivs till allmänheten. 

 
• Annonsering i massmedia, via Internet eller liknande är ej tillåten. 

 
• Lagad mat skall tillhandahållas vid tillställningen. 

 
• Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. 

 
• Anmälan till kommunen varje gång när servering kommer att ske. 

 
• Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
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En ansökan Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap, uppskattas ta cirka 
tre månader. Ansökan bereds av ansvarig tjänsteman och beslutas av 
Kommunstyrelsen. Ansökan är relativt omfattande och skall remitteras till följande 
myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Skatte- och kronofogdemyndigheterna 
• Räddningstjänsten 
 
 
 
 
 
3. Tillfälligt serveringstillstånd 
 
 Enligt 8 kap.2 § alkohollagen  
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, 
företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller 
årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även 
avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Servering till allmänheten under enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle kan ske 
vid festivaler eller andra typer av tidsbegränsade arrangemang. Tillstånd till tillfällig 
alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som är 
riktade till en ungdomlig publik ska bedömas med stor återhållsamhet. 
 
Vid tillfälliga tillstånd till allmänheten har kommunen möjlighet att anta riktlinjer för 
t.ex. festivaler o dyl. Nedanstående riktlinjer gäller för denna tillståndskategori: 
 

• Alkoholserveringen skall ingå i något evenemang som i sig är seriöst. Endast 
evenemang som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20år skall 
erhålla tillstånd. Vid prövningen görs en samlad bedömning av 
evenemangets inriktning. Denna kan bl.a. framgå genom val av musik eller 
artist eller evenemangets marknadsföring. 

 
• Lagad mat under restaurangliknande former skall tillhandahållas. En 

grundförutsättning för tillstånd är att kraven från övriga myndigheter är 
uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas. 

 
• Servering skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta där bordsplatser 

finns som på en vanlig restaurang och betryggande tillsyn av serveringen 
måste garanteras. I denna ingår att servering och konsumtion av alkohol 
enbart sker inom avgränsad serveringsyta. 

 
• Antal dagar för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, t ex 

festivaler, följer arrangemangets längd. 
 

• Vid prövningen av serveringstidens längd skall 
Samhällsbyggnadsförvaltningens och polismyndighetens bedömning av risk 
för störda grannar och ordning ha stor betydelse. Senare serveringstider än 
kl. 01. 00 medges normalt ej. 

 
 
En ansökan om tillfällig servering till allmänheten, uppskattas ta cirka sex veckor. 
Ansökan bereds av ansvarig tjänstemännen och beslutas av Kommunstyrelsen. 
Ansökan är oftast relativt omfattande och skall remitteras till nedanstående 
myndigheter; 
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• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Skatte- och kronofogdemyndigheterna 
• Räddningstjänsten 
 
Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd avseende slutna sällskap skall 
följande krav vara uppfyllda: 
 

• Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i 
förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen. 

 
• Innan tillställningen börja skall arrangören exakt veta vilka personer som 

kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från deltagande. 
 

• Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående 
tillställning. Om entreavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster 
innebär detta att servering bedrivs till allmänheten. 

 
• Annonsering i massmedia, via internet eller liknande är ej tillåten. 

 
• Lagad mat skall tillhandahållas vi tillställningen. 

 
• Ungdomar under 18 år får ej serveras alkoholdrycker 

 
• Anmälan till kommenen varje gång när servering kommer att ske. 

 
• Kassaapparat skall vara registrerad hos skatteverket. 

 
 
En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, uppskattas att ta 
cirka två veckor. Ansökan beslutas på delegation från Kommunstyrelsen av 
ansvarig tjänsteman. Ansökan skall remitteras till nedanstående myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Räddningstjänsten 
 
 
4. Utvidgat serveringstillstånd 
 
Gäller tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få 
servera även spritdrycker, sökanden med tillstånd för slutna sällskap som vill 
servera till allmänheten samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta. 
 
För utvidgning av lokal gäller följande; 
 

• Hyreskontrakt/ägandebevis måste finnas. 
 

• Störningar för närboende eller andra olägenheter får inte uppkomma genom 
utvidgning. 

 
• Bygglov. 
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5. Utvidgat serveringstillstånd, tillfälligt vid enstaka tillfälle i 
egen lokal 
 
Utökad serveringsyta kan beviljas vid enstaka tillfälle. Godkännande av 
miljömyndighet och polismyndighet krävs. 
 
 
6. Tillstånd avseende uteservering 
 
I lagtexten framgår att: 
 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 
Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering utomhus som 
bedrivande av alkoholservering i övrigt. Därutöver krävs tillstånd för användande 
av offentlig plats enligt ordningslagen, beviljande av bygglov eller dispositionsrätt 
till privat mark. 
 
En uteservering ska vara fysisk avgränsad från kringliggande områden där 
servering inte får förekomma. Dess belägenhet ska vara sådan att den kan 
överblickas bland annat för att serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka 
gäster som får tillgång till alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter 
uppstår. 
 
 
Riktlinjer avseende uteservering 
 

• Uteserveringen skall vara en del av en restaurang med serveringstillstånd 
för alkoholdrycker till allmänheten. 

 
• Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett följa restaurangens 

ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Hela tillståndet 
kan återkallas vid misskötsel av uteserveringen. 

 
• Tillstånd för s.k. Satellitserveringar (uteserveringar som inte ligger i nära 

anslutning till restaurangen eller med mellanliggande bilväg) ska inte 
beviljas.  

 
• Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med 

tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar. 
 

• För serveringstillstånd till uteserveringar kan det knytas villkor att musik 
inte får förekomma efter klockan 23.00. Vid allmänna större arrangemang 
kan denna tid utsträckas till klockan 01.00, normalt dock endast fredag, 
lördag och dag före helgdag. 

 
 
En ansökan om serveringstillstånd till uteservering, uppskattas att ta cirka sex 
veckor. Ansökan bereds av ansvarig tjänstemännen och beslutas av 
Kommunstyrelsen. Ansökan är oftast relativt omfattande och skall remitteras till 
nedanstående myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Räddningstjänsten 
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7. Serveringstid 
 
Enligt Alkohollagen får serveringen börja klocka 11.00 och skall vara avslutad 
senast klockan 01.00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid.  
Då krävs särskilda skäl. 
 
Serveringstiden har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för 
närboende samt alkohol- och ordningsproblem. Vid prövning av serveringstid skall i 
likhet med prövningen särskilt beakta risken för alkoholpolitiska olägenheter. 
 
Serveringstid för uteservering bör gälla samma tid som inomhus om inte polis eller 
miljöförvaltning har något att erinra. 
 
Allmänt gäller att serveringlokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter 
serveringstidens utgång. 
 
8. Utökad serveringstid, tillfälligt vid enstaka tillfälle 
 
Gäller permanent tillstånd förlängning av serveringstiden vid enstaka tillfällen. 
 
Utökad serveringstid kan beviljas vid enstaka tillfälle till kl 03.00. Godkännande av 
miljömyndighet och polismyndighet krävs. 
 
Ansökan om senare serveringstid avslås om: 
 

• Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till 
ordningsstörningar eller risk för ordningsstörningar på serveringsstället eller 
dess närmaste omgivning. 

 
• Miljöförvaltningen avstyrker serveringstiden med hänvisning till närboende 

utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället. 
 

• Restaurangen är belägen i ett renodlat bostadsområde. 
 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt vid enstaka tillfälle, uppskattas 
att ta cirka två veckor. Ansökan beslutas på delegation från Kommunstyrelsen av 
ansvarig tjänsteman. Ansökan skall remitteras till nedanstående myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Räddningstjänsten 
 
 
9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare  
 
Ansökan från konkursförvaltare eller konkursbo kan behandlas utan remissarbete.  
Tillståndet begränsas till en kortare tid och ansökan behandlas med förtur. 
 
 
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person,  
bolagsändringar 
 
Ändring av person i bolag skall anmälas till tillståndsmyndigheten. 
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11. Permanent paustillstånd 
 
Servering i teater/konsertlokalers foajé. 
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara 
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast 
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får 
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med 
evenemang där stor del av publiken är under 18 år. 
 
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
 
12. Tillfälligt tillstånd till paustillstånd 
 
Servering i teater/konsertlokalers foajé. 
 
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara 
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast 
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får 
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med 
evenemang där stor del av publiken är under 18 år. 
 
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund. 
 
En ansökan om pausservering till allmänheten, uppskattas ta cirka två månader. 
Ansökan beslutas av Kommunstyrelsen. Ansökan skall remitteras till nedanstående 
myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Räddningstjänsten 
 
 
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet 
 
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste 
halvåret beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de fortfarande är 
verksamma. 
 
En ansökan om permanent cateringtillstånd till slutna sällskap, uppskattas ta cirka 
en månad. Ansökan beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
 
14. Provsmakningstillstånd 
 
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under 
förutsättning att:  
 

1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd (ska anmälas till 
tillståndsenheten), eller 

 
2. De partihandlare som deltar ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för   

provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 
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Provsmakningen avser en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked 
eller mindre. 
  
En ansökan om provsmakningstillstånd till allmänheten, uppskattas ta cirka en 
månad. Ansökan beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
 
17. Gemensamt serveringsutrymme 
 
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. 
 

• Särskilt tillstånd kan meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett 
gemensamt serveringsutrymme. 

 
• Varje tillståndshavare svarar för ordning och nykterhet inom 

serveringsutrymmet.  
 

• Om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en 
händelse som kan föranleda återkallelse av serveringstillståndet kan 
tillståndet för det gemensamma serveringsutrymmet återkallas. 

 
• Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med 

tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar. 
 

• Endast bordservering är tillåten. 
 
En ansökan att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme uppskattas att ta cirka 
två månader. Tillståndet beslutas av Kommunstyrelsen och skall remitteras till 
nedanstående myndigheter; 
 
• Polismyndigheten 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Räddningstjänsten 
 
 
17. Övriga tillfälliga tillstånd 
 
Avser exempelvis mindre ändringar av tillfälliga bardiskar. Korttidstillstånd som 
avser max 6 timmar, i närheten av restaurangen, med förutsättningen att 
restaurangen innehar permanent serveringstillstånd.  
 
 
18. Ansvarsfull alkoholservering 
 
Lagstiftningen ställer stora krav på sökanden av serveringstillstånd och det är 
förknippat med ett stort socialt ansvar och ett stort förtroende från samhällets sida 
att inneha ett serveringstillstånd. Lämplighetskravet gäller under hela 
tillståndstiden och tillståndet kan komma att ifrågasättas om inte reglerna följs. 
 
 
18.1 Matkravet sen kvällstid 
 

• Lagad eller på annat sätt tillredd mat skall kunna serveras under hela 
serveringstiden. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal 
enklare rätter, t.ex. kalla maträtter eller mat rätter som värms i 
mikrovågsugn. Det är av vikt att tillståndshavaren så bra som möjligt söker 
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främja matförsäljning då denna kan minska berusningseffekten och därmed 
eventuell uppkomst av olägenheter. 

 
 
18.2 Serveringsansvarig personal 
 

• Serveringsansvarig personal utses av tillståndshavaren och skall av denne 
ges tillräcklig kunskap för sin uppgift. Anställd personal- främst 
serveringsansvarig personal bör ha genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholserveringen. Om en serveringsansvarig visar sig olämplig skall 
tillståndshavaren skilja denne från uppgiften. Serveringsansvarig personal 
skall anmälas till tillståndsmyndigheten. 

 
• Personer som är märkbart berusade skall avvisas från restaurangen. 

Märkbart berusade får inte heller släppas in i restaurangen. Underåriga ska 
inte serveras. 

 
• Den som är serveringsansvarig, eller tillståndshavaren, ska ha fyllt 20 år, 

vara närvarande på serveringsstället och ha tillsyn över serveringen. 
Den som utses till serveringsansvarig ska var lämplig för uppgiften med 
hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheter. 

 
 
18.3 Helflaskor med spritdrycker 
 

• Denna typ av servering i sig är olämplig och inte förenlig med ansvarsfull 
alkoholservering. 

 
 
18.4 Marknadsföring 
 
Konsumentverket har den övergripande tillsynen över restaurangernas 
marknadsföring. 
 
Kommunen har tillsyn över marknadsföringen på eller i direkt anslutning till 
restaurangen. 
 
Marknadsföring får t.ex. inte vara: 
 

• Påträngande, t.ex. när serveringspersonalen går runt och uppmanar gäster 
till inköp av viss alkoholdryck. 
 

• Uppsökande, t.ex. direktreklam med erbjudande om rabatter på alkohol. 
 

• Uppmanade, t.ex. ”Bartömning”, Köp två betala för en ”. 
 

• Riktad till barn och ungdom, t.ex. Reklamutskick till gymnasieelever. 
 
 
19. Avslag på ansökan om serveringstillstånd 
 
Avslag på ansökan om serveringstillstånd ges i följande fall: 
 

• När polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende 
utsätts för eller riskerar att utsättas för bullerstörningar och/eller 
ordningsproblem från serveringsstället samt dess omgivning. 
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• När skattemyndigheten och/eller kronofogdemyndigheten avstyrker ansökan 
med hänvisning till ekonomiska olägenheter. 

 
• När kommunen har kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller 

sökandens olämplighet. 
 

• För uttalat drogliberala eller andra rörelser, där kommunen inte har någon 
anledning att stödja serveringstillstånd för alkoholdrycker. 

 
• När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens 

bestämmelser. 
 

• När alkoholpolitiska olägenheter bedöms uppstå. 
 

• De fall då serveringsstället är beläget i direkt närhet till verksamhet som 
bedriver ungdomsaktiviteter, exempelvis ungdomsgårdar. 

 
 
20. Tillställning som vänder sig till ungdomar 
 
När serveringsstället vänder sig till ungdomar bör ej alkohol säljas. Säljs alkohol 
bör en utökning av serveringspersonal ske, alkohol får ej serveras till ungdomar 
under 18 år. Barservering är ej godkänt och kommunens tillsynsenhet skall vara 
informerad. 
 
Vid serveringar som är utpräglade ungdomsmiljöer, skall större restriktivitet råda 
med tillstånd av spritdrycker. 
 
 
21. Diskriminering 
 
Diskrimineringsbrott är direkt kopplade till alkoholagensbestämmelser vilket bl.a. 
framgår av lagens förarbeten: 
 
Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och 
benägen att fullgöra sina skyldigheter till allmänna. Om en tillståndshavare i sin 
restaurangverksamhet, eller anställda i denna verksamhet, fälls till ansvar för olaga 
diskriminering bör det kunna innebära att serveringstillståndet ifrågasätts. Detta är 
ett brott som har anknytning till restaurangrörelsen och måste bedömas som 
allvarligt. 
 
Riktlinjer avseende olaga diskriminering i samband med restaurangbesök 
 

• Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och 
innebär normalt sett att serveringstillståndet skall återkallas. 

 
 
22. Erinran, varning samt återkallelse av beviljat tillstånd 
 
Om det framkommer att serveringen medför olägenheter gällande ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa samt om kraven för 
serveringstillståndet inte uppfylls eller om alkohollagens bestämmelser, eller villkor 
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, inte följs kan kommunen ingripa 
genom att utfärda en erinran eller varning. En återkallelse av serveringstillstånd 
ska normalt ha föregåtts av erinran eller varning. Vid allvarliga förseelser kan dock 
återkallelse ske utan varning. 
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23. Överklagande 
 
Alla beslut enligt Alkohollagen kan överklagas till Förvaltningsrätt. Rätt att 
överklaga har den som direkt berörs av beslutet. 
 
 
24. Tillsyn enligt alkohollagen 
 
Kommunstyrelsen ska upprätta en tillsynsplan över det innevarande årets 
tillsynsarbete. Planen ska enligt 9 kap. 2 § 3 st. ges till länsstyrelsen, som har 
tillsyn inom länet. 
 
 
 
 
Tillsynens innehåll 
 
Kontrollerande tillsyn sker via besök hos restauratör och detaljist, så kallad yttre 
tillsyn. Vidare bedrivs inre tillsyn som innebär en administrativ kontroll av att 
förutsättningarna för tillstånd fortfarande finns. Sådan tillsyn sker kontinuerligt. 
 
 
Förebyggande arbete 
 
Restauratörer och detaljister skall av nämndens tjänstemän besökas för 
konsultation och andra informativa insatser kring alkohollagstiftning, ansvarsfull 
alkoholservering, ansvarsfull marknadsföring och närliggande områden. Tjänsteman 
finns också tillgänglig för rådgivning då sådan efterfrågas.  
 
Detaljister skall i samband med meddelande om försäljning av folköl upprätta ett så 
kallat egentillsynsprogram” som vägledning i försäljningen. Programmet är en, för 
ägare och personal, intern arbetsplan där regler och policy vad gäller folköl finns 
nedtecknat. 
Tjänstemän skall aktiv bistå i framtagande av egentillsynsprogram och tillse 
dokumentens användande. 
 
 
Inre tillsyn 
 
Inre tillsyn innebär en administrativ kontroll av att förutsättningarna för tillstånd 
fortfarande finns. Sådan tillsyn sker kontinuerligt. 
 
Uppgift om hur tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från 
skatteverket eller kronofogdemyndigheten. Restaurangrapporten, som är 
restauratören redogörelse över de slag och volym av alkoholdrycker som sålts, 
granskas med avseende på avvikelser; t ex låg matomsättning eller att orimligt stor 
del av omsättningen härrör alkoholförsäljning. 
Uppgift om personlig lämplighet inhämtas via polismyndigheten ur belastnings- och 
misstankeregister. Uppgift hämtas även från bolagsverket för kontroll av ändringar 
i bolaget har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Inre tillsyn kan också 
aktualiseras genom information via t ex samverkande myndighet, allmänhet och 
media. 
Uppföljning ska ske av uppgifter på exempelvis ekonomiska oegentligheter i 
verksamheten kan även inre tillsyn bedrivas där information samlas från olika 
källor. 
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Yttre Tillsyn 
 
Den kontrollerande tillsynsverksamheten genomförs via besök hos restauratörer. I 
samband med kontroll skall fortsatta förebyggande insatser erbjudas. 
 
Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och 
uppföljningsbesök. I tillsynsplanen ingår minst ett rutinbesök per tillståndshavare. 
Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir 
aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. 
 
Normalt sker tillsynen öppet, dvs. den som utför kontrollen ger sig till känna. 
Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan 
förekomma t.ex. vid uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat. 
Vid behov kan tillsynen genomföras i samarbete med andra myndigheter som polis, 
miljö, räddningstjänst och skatteverket, så kallad samlad tillsyn. Vid den samlade 
tillsynen kontrollerar varje myndighet utifrån respektive ansvarsområde 
 
 
Riktlinjer avseende tillsyn 
 
Alla restauranger bör få minst ett tillsynsbesök per år. Särskild prioritet är: 
 

• Nöjeskrogarna. 
 

• Restauranger med ung publik 
 

• Tillfälliga tillstånd. 
 

• Nyetablerade restauranger. 
 
Tillsynen ska genomföras med utgångspunkt från alkohollagens tre 
huvudbestämmelser: 
 

1. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och sådana 
former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena 
inte uppstår. 
 

2. Som ett särskilt skydd för ungdomen ska finnas åldersgränser. 
 

3. Förutsättningarna för att få tillstånd ska vara uppfyllda även sedan tillstånd 
meddelats, dvs. krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet. 

 
 
25. Riktlinjer för detaljhandel / försäljning av öl klass II 
 
Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den 
kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har 
gjorts. Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn 
(egentillsyn) över försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten 
lämpligt program. Programmet skall vara godkänt av kommunen.  
Tillsynsavgift tas ut. 
 

• Enligt alkohollagen skall polismyndighet och kommunen utöva tillsyn över 
detaljhandel med servering/försäljning av öl klass II av polismyndighet och 
kommun. Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges. 
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Kontroll ska ske enligt följande: 
 

• Att försäljning inte sker till personer under 18 år. 
 

• Att försäljning inte sker till berusade personer. 
 

• Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att den ska överlämnas 
till person under 18 år. 

 
• Att mat serveras/säljes i butiken. 

 
• Att lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § livsmedelslagen. 

 
• Egentillsyn skall ske av de som säljer/serverar öl klass II samt att de skall 

vara godkända av kommunen. 
 

• Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges. 
 
För att tillsynen ska kunna bli effektiv behöver samarbete byggas upp med andra 
myndigheter och organisationer samt med försäljningsställen. 
 
 
Ansvar 
 
Ägaren ansvar för att försäljningsreglerna följs och att personalen känner till 
gällande regler. Kassapersonalen har ett personligt ansvar, ett straffansvar. 
 
 
Ingripanden/åtgärder 
 
Administrativa ingripanden är till för att få bort missförhållanden och för att 
förhindra att nya uppstår.  
Kommunens skyldighet att vidta åtgärd i form av erinran, varning eller 
försäljningsförbud skall ses mot bakgrund av det som ovan sagts. 
Kommunen kan meddela försäljning/serveringsförbud för antingen sex eller tolv 
månader. Den kommun där försäljningsstället är beläget beslutar om ingripande. 
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26. Avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen 
 
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § ges kommunerna rätt att  ta ut avgift 
för såväl själva tillståndsprövningen samt kostnaden för löpande tillsynen över 
tillstånd. 
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt 
lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna skall täcka kommunens kostnader för 
prövningen. Med hittillsvarande avgifter har inte detta uppnåtts. 
 
Avsikten med avgiftsuttaget är att kommunerna skall få kostnadstäckning för det 
arbete de utför. 
 
Kommunerna har en viss handlingsfrihet när det gäller beräkningen av 
självkostnaderna. I Munkedal är det restauranger har den största omsättningen av 
alkoholdrycker där tillsynsbehovet är som störst, dessa får betala de högsta 
tillsynsavgifterna. 
  
Självkostnadsprincipen innebär dock inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera 
osäkra komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig 
överensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas 
så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen överstiga den beräknade 
självkostnaden. 
 
 
Indexberäkning  
 
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgifter är 
prisbasbeloppet som räknas om varje år. År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 
kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av 
ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med utgångspunkt i 
förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. 
Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. 
 
 
 
 
Tillsyn 
 
Enligt 8 Kap 1 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten ansvar för den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna om servering av starköl, vin samt 
spritdrycker efterlevs. Därutöver har kommunen och polismyndigheten även tillsyn 
över försäljning och servering av öl klass II. 
 
Tillsynen består av en inre administrativ tillsyn och en yttre tillsyn, som innebär den 
faktiska inspektionen på serveringsstället och varierar med typ av restaurang, 
storlek, öppettider mm. 
 
Alla tillståndshavare bidra till en del av kommunens kostnader genom en fast för 
alla lika stor del 
 
Det varierande tillsynsbehov motiverar differentierade avgifter och en uppdelning i 
en fast och en rörlig del. Tillsynsavgiften baseras på omsättningen av 
alkoholdrycker under det förgående året.  
 
Alla tillståndshavare bidrar till en del av kommunens kostnader genom en fast del. 
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  2019-01-14 Dnr: VFN 2019- 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Välfärdsförvaltningen 

TILLSYNSAVGIFTER SAMT ANSÖKNINGSAVGIFTER ENLIGT 
ALKOHOLLAGEN  2019 

 
 
 
 Indexberäkning 
 
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är 
prisbasbeloppet som räknas om varje år. 
År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) 
räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna  
görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt 
kalenderår. 
Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor. 
 
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap. 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av serveringsstället, 
den sökandes lämplighet och eventuell alkoholpolitiska olägenheter. 
Prövningsavgift  8 835: - 
 
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av 
serveringsrörelse 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes 
lämplighet. 
Prövningsavgift  3 953: - 
 
Cateringverksamhet 
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste 
halvåret beviljats alkoholtillstånd i annan kommun där de fortfarande är verksamma. 
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes 
lämplighet. 
Prövningsavgift  8 987: - 
 
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst 
alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning. 
Prövningsavgift 4 000 - 
 
 
Utvidgat tillstånd                                                
Avser tillstånd för utvidgning från starköl och vin till att även omfatta starksprit, eller 
ansökan om utökning av serveringsyta som t.ex. förändring av lokalen eller 
uteservering och även nytillkommande uteservering. 
Prövningsavgift 3 255: - 
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Utökade serveringstider 
Då avgiften avser utökad serveringstid för enstaka dagar, som t.ex. för en festival 
eller liknande. 
Prövningsavgift 1 628: - 
Permanent utökade serveringstider  3 255: - 
  
 
Gemensamt serveringsutrymme 
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt severingsutrymme. 
Prövningsavgift 1 093: - 
 
 
Provsmakning på tillverkningsställe 
Ansökan från den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 
egna gården och saknar stadigvarande alkoholtillstånd, rätt att erbjuda 
provsmakning på tillverkningsstället 
Prövningsavgift 1 628: - 
  
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 
Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang. 
För sökande utan permanent tillstånd kräver detta ett omfattande remissförfarande 
där bedömning görs av serveringsstället, den sökandes lämplighet och eventuell 
alkoholpolitiska olägenheter 
Prövningsavgift 5 580: - 
      
För sökanden med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes 
lämplighet 
Prövningsavgift 3 255: - 
  
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 
Tillfälliga tillstånd kan meddelas till företag eller föreningar ex. personalfester och 
dylikt. Slutet sällskap får inte vara en tillställning som förening ordnat för 
allmänheten eller där allmänheten har tillträde exempelvis genom att på plats lösa 
medlemskort 
Prövningsavgift    1 093: - (tillsynsavgift ingår)  
 
Avgift för kunskapsprov 
Tiden för skriftligt kunskapsprov är högst 90 min och för muntligt prov högst 120 
min. Provet ska avläggas och utföras under övervakning 
Avgift  1 163: -  
 
Tillsynsavgift        
Enligt 8 Kap 1 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten ansvar för den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna om servering av starköl, vin samt 
spritdrycker efterlevs. Därutöver har kommunen och polismyndigheten även tillsyn 
över försäljning och servering av öl klass 2. 
 
Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter för att täcka 
omkostnader. 
När det gäller tillfälliga tillstånd för slutet sällskap tas dessa avgifter ut i samband 
med ansökan. 
 
Det varierande tillsynsbehov motiverar differentierade avgifter och en uppdelning i 
en fast och en rörlig del. 
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Tillsynen består av en inre administrativ tillsyn och en yttre tillsyn, som innebär den 
faktiska inspektionen på serveringsstället och varierar med typ av restaurang, 
storlek, öppettider mm. 
 
Alla tillståndshavare bidra till en del av kommunens kostnader genom en fast för alla 
lika stor del 
 
Tillsynsavgift, fast avgift  2 325 Kronor             
 
 
 
 
 
 
Den rörliga delen innebär följande avgifter för servering till allmänheten utöver den 
fasta avgiften och skall baseras på årsomsättningen av alkohol. 
 
 
Tillsynsavgifter 
 
Omsättningsinterva
ll 

Rörli
g 
avgift 
2019 
% av 
bb 

Rörlig 
avgift 
2019 
Avgift kr 

2019 
fast 
avgift  
% av 
bb 

2019 
Fast 
avgift 

2019 Rörlig + 
Fast avgift 

0-100 000 2,50 1 163 5 2 325 3 488 
100 001-250 000 6 2 790 5 2 325 5 115 
250 001-50 0000 8 3 720 5 2 325 6 045 
500 001-75 0000 9,5 4 418 5 2 325 6 743 
750 001-1 000 000 12 5 580 5 2 325 7 905 
1 00 0001-1 500 000 14 6 510 5 2 325 8 835 
1 500 001-2 000 000 16,5 7 673 5 2 325 9 998 
2 000 001-3 000 000 19 8 835 5 2 325 11 160 
3 000 001-4 000 000 21 9 765 5 2 325 12 090 
4 000 001-5 000 000 23,5 10 928 5 2 325 13 253 
  5 000 001- 6 000 
000 

26 12 090 5 2 325 14 415 

6 000 001-7 000 000 28 13 020 5 2 325 15 345 
7 000 001-8 000 000 30,5 14 183 5 2 325 16 508 
8 000 001- 33 15 345 5 2 325 17 974       

Försäljning av folköl 
  

3,5 1 628 1 628 
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  2019-11-07 Dnr: VFN2019-58

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 
Ekonom 
Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämnden budget 2020 plan 2021–2022-
återremitterade anpassningar  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till anpassningar för budget 
i balans 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-05-23 § 47 att anta upprättat förslag till budget 
2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt förslag till 
investeringsplan, med ändringar att; 

punkt 11 (Indragning habiliteringsersättning SoL och LSS) och punkt 12 (Indragning 
frukost daglig verksamhet m.m.) stryks, samt att punkt 17 (Generellt spar, 
återkopplas i decembersdetaljbudget). 

Förvaltningen har tagit fram förslag till nya anpassningar för att nå budget i balans 
2020 motsvarande återremitterade punkter samt förslag till anpassningar för att 
finansiera äskade på 2 505 tkr som fullmäktige avslog 2019-10-21 §115. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2019-11-04 samt MBL § 11 2019-11-11 
  
 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Välfärd 

Catarina Dunghed Josefine Fredriksson 
Förvaltningschef Välfärd Ekonom Välfärd 
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        Dnr VFN 2019-58 

                 Välfärdsnämnden            

 
  

Välfärdsnämnden 
Återremitterade anpassningar för budget i balans 

 
 

Budget 2020 
Plan 2021-2022 
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Nämndsbeslut 
Antagen i VFN 2019-11-21 § 

  
Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 
 

 
Beslut av nämnd 23/5 -2019 § Dnr VFN 2019-58 
 

1. Välfärdsnämnd beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med 
konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.  
 

2. Välfärdsnämnden äskar att kvarhålla 550 tkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från KS 
förfogane post. Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare. 

 
 
Beslut av nämnd 19/9 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
3. Välfärdsnämnd godkänner verksamhetmål och mått för 2020. 

 
Förslag till beslut av nämnd 21/11 2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
4 Välfärdsnämnd godkänner kopletterade redovisning av verksamhetrsanpassningar med 

konsekvensbeskrivningar för budget i balans 2020. 
 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 18/12 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
5 Välfärdsnämnd godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2020. 
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Nämndsordförande: Johnny Ernflykt (M)  
Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
 
 

 
 

 

Återremitterad poster:  
 
Nr Förslag till anpassningar 2020 
11 Indragning habiliteringsersättning SOL och LSS -380 
12 Indragning frukost Daglig verksamhet, översyn abonemang och prenumeration -60 
17 Generellt spar -549 
Summa  -989 

 
Förvaltningens nya anpassningar inför budget i balans: 
 
Nr Tillkommande förändringar 2020 

8 Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut KF 
2019-06-03.  2505 

 Summa  +2505 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2020 

1 Omorganisation enhetschefer, 0,8 åa -586 
2 Förändring ledningsorganisation 0,5 åa -365 
3 Syn och hörselinstruktör  -250 
4 Ingen utökning av antalet särskilda boende platser  -2043 
5 Ung omsorg, säga upp avtal -80 
6 Lokaler Barnkullen -170 

  Summa  -3494 
    

       Nettosumma budget i balans 0 
 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
  
8. Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut FK 2019-11-04. 
(Separat äskande 2 505 tkr) 
Förvaltningen har i ett separat tjänsteskrivelse äskat om utökning av ram som nämnden beslutade om 
2019-04-25 av fullmäktige. Ärendet är redovisat hos kommunstyrelsen den 14/11 2019 och 
förhandsbeskedet är att förvaltnignen ska finansiera utökningen inom befintlig budget ram.  

 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 
 
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 
 
1. Omorganisation enhetschefer, -586 tkr 

I samband med att enhetschef inom personlig assistans (80 % tjänst) avslutat sin anställning görs en 
översyn av förvaltningen och avdelningarnas organisering. Bedömningen är att kunna göra en besparing 
på 586 tkr på strategisk nivå.  
 
I dagsläget har vi tre ärenden med personlig assistans med anställda medarbetare i kommunen, detta 
har minskat under sista året med ett ärende. Medarbetarna är totalt 20 st med tillsvidareanställningar. 
Vidare finns det 13 ärenden med personlig assistans som har externa utförare. 
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Avdelning Vård och äldreomsorg har efter omstrukturering av chefer möjlighet att ta över uppdraget på 
redan befintlig chef.  
 
Riskbedömning för brukare: 
Ingen allvarlig risk. 
 
Riskbedömning för personalen: 
Risk att medarbetarna kan påverkas om det blir delat chefsskap. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inför förändringar kommer risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsprogram tas fram.  

 
2. Förändring ledningsorganisation 0,5 åa, -365 tkr  

I samband med pensionsavgång och annan vakans se över arbetsuppgifter och organisation för ledning 
och administration ytterligare effektivisera med 0,5 årsarbetare.   
  
Riskbedömning för brukare:  
Ingen allvarlig risk.  
  
Riskbedömning för personalen:  
Risk för ökad arbetsbelastning för enhetschefer och administrativ personal.   
Ingen övertalighet på grund av pensionsavgång och vakanser.  
  
  
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:  
Omprioritera arbetsuppgifter. Fortsatt utredning under hösten tillsammans med berörda verksamheter 
för att se över   

 
 
3. Syn och hörselinstruktör, -250 tkr  

Återbesätts ej i samband med pensionsavgång, troligen under 2020. Besparingen avser en halv 
årslön. Översyn av tjänsten sker inför budget 2021. Målsättningen med funktionen syn och 
hörselinstruktör är att bevara eller öka syn- och hörselskadades förmåga att klara ett eget boende och i 
övrigt kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.   
       
Riskbedömning för brukare:   
Om man som syn- eller hörselskadad inte får hjälp och rehabilitering som kan underlätta vardagslivet 
både i hemmet och i närområdet finns risk för minskad självständighet och isolering. Risk för ett ökat 
behov av andra kommunala insatser som hemtjänst.    

  
Riskbedömning för personalen:   
Eventuell övertalighet om beslut om avveckling sker tidigare än vid pensionsavgång.  
Minskat stöd och handledning för övrig vårdpersonal vid arbete med personer som har syn- och 
hörselnedsättningar. Även övrig rehabpersonal kan påverkas då det i tjänsten även ingår andra 
uppgifter som då får utföras av annan.  

   
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:   

      Utbilda personal inom vård och omsorg.  
        
 
4. Ingen utökning av antalet särskilda boende platser, -2043 tkr 

Förutsätter ett minskat antal platser på särskilt boende och en omfördelning av budget inom SÄBO.   
Se särskild handling, ”Utredning sänkta kostnader inom Välfärdsförvaltningen – uppdrag från 
kommunfullmäktig” 

 
Riskbedömning för brukare 

 
Riskbedömning för personalen 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

 
 
5. Ung omsorg, uppsägning avtal, -80 tkr 

Effetkt 2019 80 tkr, 290 tkr helårseffet. 
 
Ung omsorg är ungdomar som har aktiviteter tillsammans med de äldre på äldreboende. Det bidrar till 
möten mellan generationer, extrajobb för ungdomar och en liten guldkant i vardagen för de äldre.en 
möjlighet för unga att få en bild av hur det är att arbeta inom äldreomsorgen. Idag arbetar i snitt 10-15 
ungdomar inom Ung omsorg.   
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Riskbedömning för brukare  
      Ingen allvarlig risk men minskade sociala aktiviteter på helger  
  

Riskbedömning för personalen  
      Ingen allvarlig risk. Minskade möjligheter för ungdomar att få extrajobb på helger. 
  
 
 
6. Lokaler barnkullen, -170 tkr 

 
Barnkullens öppenvårdsverksamhet är en fristående fastighet som ligger i ett villaområde i centrala 
Munkedal. Det är fem familjebehandlare som har Barnkullen som sin arbetsplats när det kommer till att 
sköta det administrativa så som att dokumentera, förbereda samtal, ha gruppdiskussioner, möten samt 
andra uppgifter vid dator och skrivbord. Det är också där en del samtal och observationer med barn och 
unga sker.  
Syftet är att samlokalisera verksamheten Barnkullen med annan verksamhet inom förvaltningen för att 
medverka till en budget i balans. Personalen på Barnkullen har under en längre tid meddelat problem 
kring den fysiska arbetsmiljön på Barnkullen. 
 
Riskbedömning för brukare 
En risk är att det blir sämre för de personer och familjer som är i behov av stöd från Barnkullen då 
lokalen idag upplevs som en lugn och neutral plats. 
 
Riskbedömning för personalen 
Det kan bli mer förflyttningar för personalen om de inte har samtalsrum i samband med kontorsplats. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Beroende på vart de kan få lokaler så kan det finnas fördel med att sitta nära samverkansparter så som 
utredarna på IFO, stödboendet eller familjecentralen. De får också lättare tillgång till sin chef om de har 
kontor i Forum. De blir mer naturligt en del av hela IFO mer än att vara en egen del utanför IFO. 
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www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

 2019-11-12 Dnr:      

 
 VÄLJ HÄR  
  
 
 
     

Förhandlingsprotokoll §11 MBL gällande åtgärder i 
budget 2020 med fackförbundet Ledarna 
 
Arbetsgivaren har fullgjort sin informations och samverkans/förhandlingsskyldighet 
gentemot fackförbundet Ledarna. 

Ledarna är inte eniga med förvaltningens förslag till åtgärder på följande grunder: 
• Att arbetsmiljön för cheferna försämras med ett minskat stöd av 

kvalitetsutvecklare. 
• Att chefernas arbetsbelastning ökar genom att enhetschefstjänster tas bort 

samtidigt som administrativt stöd minskar. 
• Att det finns en risk att cheferna kan komma att bli sjukskrivna eller säga 

upp sig. 
• Att dessa åtgärder är ekonomiskt kortsiktiga lösningar men inte hållbara på 

sikt. 
 

Jessica Cleblad 
Förhandlare och chefsrådgivare 
Fackförbundet Ledarna 
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  2019-11-08 Dnr: VFN 2019-144

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 
 

Utredning att sänka kostnaden inom Vård och omsorg 
- uppdrag från Kommunfullmäktige   

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att:  
 

1.  Avveckla ett våningsplan, totalt 17 platser, på Ekebackens Vård och 
omsorgsboende under år 2020. En stängning av hela Ekebacken får därefter 
avgöras av rådande behov av antal boendeplatser. 
 

2.  Ombilda samtliga boenden till boenden med demensinriktning. 
 

3.  Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en anpassning av kvalitetsnivåerna 
inom hemtjänst. 
 

4.  Förvaltningen får i uppdrag att revidera riktlinjerna för biståndsbedömningen. 
 

5.  Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en alternativ boendeform för personer 
med behov av utökat stöd och god tillgänglighet. 
 

Sammanfattning 
I KF 2018-11-29 § 92 beslutades att ge kommundirektör i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska 
minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras under åren 2020-2024. 

Förvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som förväntas ge effekt i form av 
lägre kostnader i nivå med jämförbara kommuner.  

För att ge nämnden en objektiv bedömning av kommunens behov av antal platser 
inom särskilt boende startade i maj månad 2019 en extern utredning för 
kartläggning. Utredningen gjordes av InRikta, ett företag specialiserade inom 
kommunal vård och omsorg. Slutsatsen av utredningen visar att det finns en 
överkapacitet av platser inom särskilt boende i Munkedals kommun. En överkapacitet 
av antal platser är kostnadsdrivande för kommunen.  

En viktig observation i InRiktas utredning är att behovet av platser inom särskilt 
boende för somatisk vård har minskat samtidigt som den äldre befolkningen i 
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Munkedal har ökat. Behovet av demensvård har dock varit det samma och förväntas 
också öka med ett ökat antal äldre. 

InRiktas utredning visar på att omsorg i ordinärt boende är en väl fungerande 
verksamhet i Munkedal men kommunen behöver alternativa boendeformer till den 
äldre befolkningen för att kunna möta behovet av bostäder med god tillgänglighet. 
Det behövs även göras en revidering av riktlinjerna för biståndsbedömning samt en 
anpassning av kvalitetsnivåer inom ordinärt boende för att kostnaderna inte skall öka 
inom hemtjänsten.  

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Konsekvensen med ovan bedöms vara lägre kostnader. 

Inga ytterligare konsekvenser 
   
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonom välfärd 

Catarina Dunghed 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  

53

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


1 
 

 2019-11-08 Dnr: VFN2019-144 

 
 VÄLFÄRDSNÄMNDEN  
  
 
 
     

 
 

 

 
Utredning att sänka kostnader inom Vård 

och omsorg 

Ekebacken 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 

  

54



2 
 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................................ 3 

Genomförandetid ........................................................................................ 4 

Förutsättningar ........................................................................................... 4 

Alternativ 1: Minska ner 5 särskilda boende platser ........................................... 5 

Beräkningsunderlag .................................................................................... 6 

Konsekvensbeskrivning ............................................................................... 7 

Alternativ 2: Minska ner 11 särskilda boendeplatser ........................................... 8 

Beräkningsunderlag .................................................................................... 9 

Konsekvensbeskrivning .............................................................................. 10 

Alternativ 3: Stänga hela Ekebacken ............................................................... 11 

Beräkningsunderlag ................................................................................... 12 

Konsekvensbeskrivning .............................................................................. 13 

 

 
 
  

55



3 
 

Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag 2019-04-29 att; 

 Utreda vilka verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens 
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom 
under åren 2020–2024. 

 
 Resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Modellen tas i bruk 2020.  

 
 Individ-och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 

liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg. 
 
Den boendeutredning som gjordes av konsultbolaget InRikta påvisar att Munkedals 
kommun har för många särskilda boendeplatser i förhållande till behov, 
nyttjandegrad och antalet äldre i kommunen. En väl fungerade omsorg i ordinärt 
boende medför möjlighet att minska antalet boendeplatser under en period om 
cirka fem år för att sedan öka antalet boendeplatser när behovet ökar. Enligt 
utredningen är behovet först år 2025 120–128 särskilda boendeplatser.  

Samtidigt har arbetsmiljöverket gjort en utredning på Ekebacken. Tre rum anses 
för trånga och bör ej nyttjas. Flertalet av lägenheterna har även för små 
hygienutrymmen. Något vite tilldelades ej på grund av kortsiktiga åtgärder men 
dessa är ej hållbara på lång sikt vilket arbetsmiljöverket även påpekat. 

Idag finns ett politiskt beslut att det ska finnas ett särskilt boende i varje 
kommundel, Dingle, Hedekas och Munkedal. Endast i Munkedal finns två särskilda 
boenden, Ekebacken och Allégården.  

Ekebacken har idag 33 särskilda boendeplatser. Boendet är uppdelat på 3 
avdelningar, Eken, Boken och Almen fördelat på två våningsplan.  

Ekebacken har 28,22 årsarbetare (åa), 20,38 åa undersköterskor varav 1 åa 
teamledare, 3,85 åa nattarbetare, 0,5 åa administratör, 1 åa vaktmästare, 1,47 åa 
kökspersonal samt 1 enhetschef. Totalt är det 35 medarbetare som berörs.  

I samband med kommunfullmäktiges uppdrag, Inriktas utredning samt 
arbetsmiljöverkets utredning har förvaltningen tagit fram förslag om åtgärder för 
att sänka kostnaderna inom Välfärdsförvaltningen. 

Förvaltningens utredning är uppdelad i tre delar, stänga en avdelning, stänga ett 
våningsplan samt stänga hela Ekebacken. Hänsyn har tagits till utökningen med 6 
nya boendeplatser på Allégården.  

 

Alternativ 1: stänga en avdelning, minskning med 5 platser 1 734 347 kr

Alternativ 2: Stänga en våning, minskning med 11 platser 4 278 039 kr

Alternativ 3: Stänga hela Ekebacken, minskning med 27 platser 12 625 782 kr
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Alternativ 1 avser att stänga 11 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya platser 
öppnar på Allégården. 

Alternativ 2 avser stänga 17 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya platser 
öppnar på Allégården. 

Alternativ 3 avser stänga 33 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya platser 
öppnar på Allégården.  

Det förslag som förvaltningen förespråkar är alternativ 2, stänga en våning under 
år 2020. En stängning av hela Ekebacken får därefter avgöras av rådande behov av 
antal boendeplatser.  

Genomförandetid 
Nedläggningen kommer ske i etapper. Nya avdelningen på Allégården står klart för 
inflyttning årsskiftet 2019–2020, då är det möjligt att stänga en avdelning, 11 
platser, då 6 boende kan förflyttas samt det finns tomma platser på Ekebacken 
idag.  

Att stänga ett våningsplan, 17 platser, bedöms vara genomförbart inom 12 
månader.  

Att avveckla hela Ekebacken bedöms genomförbart under en tvåårsperiod. Det 
förutsätter dels en omställning inom avdelningen där fokus ligger på att bedriva 
vård i ordinärt boende och dels en satsning på ett trygghetboende. Våra särskilda 
boenden bör även inriktas på demensvård. 

Förutsättningar 
I Munkedals kommun ser särskilda boendestrukturen ut enligt följande i dagsläget, 
totalt 130 platser: 

 

Snittintäkten för en lägenhet på Ekebacken 2019 är 5 469kr/mån. Intäkten för ett 
matabonnemang är 3 281 kr/mån och omsorgsavgiften är 2 089kr/mån.  

Enligt senaste lönerevisionen på Ekebacken har en årsarbetare på dagen en 
snittgrundlön på 26 828kr/mån och 27 248 kr/mån för en nattarbetare. Det arbetar 
6,8 åa per avdelning vilket ger en täthet på dagen på 0,62.  

 

Dagsläget SÄBO Korttids
Allegården 48 0
Ekebacken 33 0
Sörbygården 28 0
Dinglegården 7 14
Totalt 116 14
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Alternativ 1: Minska ner 5 särskilda boende platser 
 

 

 

Alternativ 1 att stänga ner 11 platser på Ekebacken skulle ge en kostnadsminskning 
med 4 224 tkr. Med beaktandet av utökningen med 6 platser på Allégården till en 
kostnad på – 2 489 tkr blir nettoeffekten att en minskning med 5 platser skulle ge 
en kostnadsminskning på 1 734 tkr. I denna minskning ingår indragning av 6,8 åa 
undersköterskor, 1 åa vaktmästare och 0,75 åa kökspersonal. 

Antalet särskilda boendeplatser skulle se ut enligt följande om alternativ 1 blir 
gällande, totalt 125 platser: 

 

 
 

Alternativ 1:Stänga en avdelning
Antal 

platser
Besparing 

helår, kr
Stänga en avdelning 11 4 223 563
Nya platser Allegården -6 -2 489 216
Summa 5 1 734 347

Alternativ 1 SÄBO Korttids
Allegården 54 0
Ekebacken 22 0
Sörbygården 28 0
Dinglegården 7 14
Totalt 111 14
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Beräkningsunderlag 

 
 
 
Att stänga ner 11 platser, en avdelning, motsvarar en minskning med 6,8 åa på 
dagen. En årsarbetare med en grundmånadslön på 26 828 kr uppräknat med 

Alternativ 1: Stänga en avdelning

PLATSER
ANTAL ÅA 11 
PLATSER

Minskning av personal 11 6,8

Summa 11 6,8

Personalkostnader åa åa kr
personlakostnader dag månadslön 1,0 321 936 6,8 2 189 165
semesterers 1,7% 5 473 1,7% 37 216
OB ersättning 17% 54 729 17% 372 158
timbudget 42tkr/åa 42 000 42tkr/åa 285 600
Po 39,5% 167 535 39,5% 1 139 235

Summa kostnad lön dag 591 673 4 023 373
personlakostnader natt månadslön 1 326 976      
semesterers 1,7% 5 559         
OB ersättning 31% 101 363      
timbudget 42 tkr/åa 42 000       
Po 39,5 187 979      

Summa kostnad lön natt 663 877     0
Summa kostnad personal 1 000 777   4 023 373

Intäkter kr

Hyra snitt 2019: 5 469kr/mån*12 mån *11 lgh -721 908
Mat: 3281 kr/mån*12 mån*11lgh -433 092
Omvårdnadsavgift: 2089kr/mån*12 mån*11lgh -275 748

Summa minskade intäkter -1 430 748

Öviga kostnader kr
Administratör 0,5 ÅA 260 278
Vaktmästare 1 ÅA, inkl lönebidrag 255 000
Kökspersonal 0,75 ÅA, inkl lönebidrag 105 000
Livsmedelskostnader minskar 799 660
Övrigt, material, mm 211 000
Summa övriga kostnader 1 630 938

Sammanställning av att stänga en 
avdelning kr

kostnader löner 4 023 373
kostnader övrigt 1 630 938
Summa kostnader 5 654 311
Minskade intäkter -1 430 748
Totalt 4 223 563
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semester- och OB ersättning, kostnad för vikarier samt sociala avgifter kostar 592 
tkr per år, för 6,8 åa motsvarar det 4 023 tkr. Någon besparing för 
nattbemanningen anses inte genomförbart och är inte medtaget i beräkningen i 
alternativ 1. 

Minskade intäkter uppgår till -1 431kr per år för 11 platser.  

Övriga kostnader består av indragning av administratör, vilken får samordnas med 
Allégården, indragning av vaktmästare samt del av kökspersonal om totalt 360 tkr 
efter beaktade av lönebidrag. Kostnader från kostenheten minskar med 799 tkr år, 
motsvarar en tredjedel av budgeten. Övriga kostnadsminskningar består av 
indragning av städ samt övrigt förbrukningsmaterial motsvarande 211 tkr. Totala 
besparingen för övriga kostnader uppgår till 1 631 tkr. 

Konsekvensbeskrivning 
Att minska 11 boendeplatser på Ekebacken då den nya avdelningen på Allégården 
öppnar bedöms genomförbart utifrån nuvarande behov och den mängd ansökningar 
om särskilt boende som inkommit under de senaste 6 månaderna. För att få en 
effektivitet i verksamheten och en överblickbarhet innebär att boende på 
Ekebacken behöver byta lägenhet inom huset men flytta till Allégården. 

 
Riskbedömning för brukare 
Att behöva flytta kan skapa stress och oro hos boende och deras närstående. Även 
de som bor kvar på Ekebacken kan känna oro över det som händer och att det blir 
tomt i delar av huset.  
 
Riskbedömning för personal 
Att stänga en avdelning berör 13 medarbetare varav 9 undersköterskor.  

Fem årsarbetare rekryteras till nya avdelningen på Allégården. Totala 
pensionsavgångar avseende undersköterskor inom avdelning Vård och omsorg 
uppgår till 10 stycken under 2020, varav två är från Ekebacken. Att stänga en 
avdelning kommer inte att medföra någon arbetsbrist för undersköterskor i 
kommunen. 

Vi ser en arbetsbrist för vaktmästare och köksbiträden men ser över en 
omplacering till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
En risk är att det kan påverka arbetsmiljön då personal som arbetar kvar kan 
uppleva en oro inför framtiden. Personal kan självmant söka sig till nya 
arbetsplatser vilket kan medföra en ökad personalomsättning och sämre kontinuitet 
vilket skulle kunna påverka brukarna.   

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Personal: En dialog i tidigt skede med fackförbund samt berörda arbetstagare. En 
tydlighet i att arbetsgivaren avser att verka för omplaceringar för att undvika 
uppsägningar på grund av arbetsbrist. Omplacering till annat boende eller 
hemtjänsten kan ske utifrån önskan och kopplas till anställningstid.  
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Brukare: För att minska risk för oro är det viktigt att hantera förändringen med 
förståelse och respekt, där de boende själva och närstående får information och 
möjlighet till dialog.   

Alternativ 2: Minska ner 11 särskilda boendeplatser  
 

 
 
Alternativ 2 avser att stänga ner ett våningsplan vilket motsvarar 17 platser. En 
kostnadsminskning på 6 767 tkr. Allégården utökas fortfarande med 6 platser till en 
kostnad av 2 489 tkr. Nettoeffekten blir 11 minder särskilt boende platser till en 
kostnadsbesparing på 4 278 tkr. 

Antalet särskilda boendeplatser skulle se ut enligt följande om alternativ 2 blir 
gällande, totalt 119 platser: 

 

 
 

Alternativ 2: Stänga ett våningsplan
Antal 

platser
Besparing 

helår, kr
Stänga ett våningsplan 17 6 767 255
Nya platser Allegården 6 -2 489 216
Summa 11 4 278 039

Alternativ 2 SÄBO Korttids
Allegården 54 0
Ekebacken 16 0
Sörbygården 28 0
Dinglegården 7 14
Totalt 105 14
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Beräkningsunderlag 

 

Alternativ 2: Stänga ett våningsplan

PLATSER
ANTAL ÅA 17 
PLATSER

Minskning av personal 17 10,71

Summa 17 10,71

Personalkostnader åa åa kr
personlakostnader dag månadslön 1,0 321 936 10,71 3 447 935
semesterers 1,7% 5 473 1,7% 58 615
OB ersättning 17% 54 729 17% 586 149
timbudget 42tkr/åa 42 000 42tkr/åa 449 820
Po 39,5 167 535 39,5 1 794 295
Summa kostnad lön dag 591 673 6 336 813
personlakostnader natt månadslön 1 326 976      0
semesterers 1,7% 5 559          0
OB ersättning 31% 101 363      0
timbudget 42 tkr/åa 42 000        0
Po 39,5 187 979      0
Summa kostnad lön natt 663 877      0
Summa kostnad personal 1 000 777   6 336 813

Intäkter kr
Hyra snitt 2019: 5 469kr/mån*12 mån *17 lgh -1 115 676
Mat: 3281 kr/mån*12 mån*17 lgh -669 324
Omvårdnadsavgift: 2089kr/mån*12 mån*17 lgh -426 156
Summa minskade intäkter -2 211 156

Övriga kostnader kr
Aministratör 0,5 ÅA 260 278
Vaktmästare 1 ÅA 255 000
Kökspersonal 0,75 ÅA 105 000
Livsmedelskostnader minskar 1 599 320
Material minskar 422 000
Summa övriga kostnader 2 641 598

Övriga effekter kr
Enhetschef, 1 åa 715 000
Driftkostnader lokal ?
Effekt hemsjukvården SSK ?
Summa övriga effekter 715 000

kostnader löner 6 336 813
kostnader övrigt 2 641 598
övriga effekter 715 000
Summa kostnader 8 978 411
Minskade intäkter -2 211 156
Totalt 6 767 255

Sammanställning av att stänga en våning, kr:
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En stängning av ett våningsplan motsvarar 17 platser och 10,7 åa dag. Grundlönen 
inkl. semester- och OB ersättning, vikare och sociala avgifter för en åa är den 
samma som i alternativ 1, 592 tkr. För 10,7 åa uppgår kostnaden till 6 337 tkr. 
Någon besparing på nattbemanningen anses fortfarande inte genomförbart då det 
är se som ensamarbete.  

Minskade intäkter uppgår till -2 211 tkr per år för 17 platser.  

Övriga kostnader består av indragning av administratör 0,5 åa som får samordnas 
med Allégården, motsvarar 260 tkr. Indragning av vaktmästare 1 åa 255 tkr, det 
behovet köps internt av samhällsbyggnad på timmar. En av de två medarbetare i 
köket, 0,75 åa 105 tkr. Kostnader från kostenheten minskar med 1 599 tkr år, 
motsvarar budgeten för motsvarande platser. Övriga kostnadsminskningar består 
av indragning av städ samt övrigt förbrukningsmaterial motsvarande 422 tkr. 
Totala besparingen för övriga kostnader uppgår till 2 641 tkr. 

Övriga effekter är svårare att beräkna. Enklast är en enhetschef 1 åa 715 tkr, de 16 
kvarvarande platserna och 13,7 åa (9,92 åa dag+3,85 natt) flyttas över till annan 
enhetschef. Driftkostnader för fastigheten som el och vatten bör minska men är 
svåra att uppskatta med en summa.  

Konsekvensbeskrivning 
Att minska Ekebacken med 17 platser kommer sannolikt öka behov av hemtjänst 
och hemsjukvård. Risk finns för att kommunen kan få kostnader för 
utskrivningsklara personer från sjukhuset. Att stänga en våning innebär ett mindre 
äldreboende med endast 16 platser som är svårt att bedriva kostnadseffektivt då 
det är svårt att minska tex nattbemanning.  

 
Riskbedömning för brukare 
Att behöva flytta kan skapa stress och oro hos boende och deras närstående. Även 
de som bor kvar på Ekebacken kan känna oro över det som händer och att det blir 
tomt i delar av huset. En risk att äldre med stora behov inte kan få plats på särskilt 
boende. Risk finns för en ökad belastning på anhöriga.  

 
Riskbedömning för personal 
19 medarbetare berörs vid en stängning av ett våningsplan varav 14 
undersköterskor.  

5 undersköterskor rekryteras till nya avdelningen på Allégården. Totala 
pensionsavgångar avseende undersköterskor inom avdelning Vård och omsorg 
uppgår till 10 stycken under 2020, varav två är från Ekebacken. En översyn 
kommer även göras över pågående vikariat, idag finns 13 vikariat och 31 allmänna 
visstidsanställningar. Extern avgång för undersköterskor uppgick till 21 stycken 
2018 och 23 stycken tom oktober 2019. Någon arbetsbrist för undersköterskor 
bedöms inte föreligga vid en nedläggning av två avdelningar.  
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Vi ser en arbetsbrist för vaktmästare och köksbiträden men ser över en 
omplacering till samhällsbyggnadsförvaltningen. Övertalig enhetschef. 

En risk är att det kan påverka arbetsmiljön då personal som arbetar kvar kan 
uppleva en oro inför framtiden. Personal kan självmant söka sig till nya 
arbetsplatser vilket kan medföra en ökad personalomsättning och sämre kontinuitet 
vilket skulle kunna påverka brukarna.   

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Tidiga dialoger med fackförbund samt berörda arbetstagare. Omplacering till annat 
boende eller hemtjänsten kan ske utifrån önskan och kopplas till anställningstid.  
 
Minskad nyttjandegrad av vikarier vid tillsättning av sjukfrånvaro och 
tjänsteledighet. Möjlighet att arbeta med heltidsmåtten öppnas upp. 
 
Samordna ledningsansvaret med annan verksamhet inom Vård och omsorg.  
 
Öka budgeten för hemtjänsten för att möte det eventuella ökade behovet.  
 
Brukare: För att minska risk för oro är det viktigt att hantera förändringen med 
förståelse och respekt, där de boende själva och närstående får information och 
möjlighet till dialog.   
 
Utreda möjlighet att använda befintliga lokaler till annan verksamhet.  
 

Alternativ 3: Stänga hela Ekebacken 

 

Att avveckla hela Ekebacken skulle ge en kostnadsbesparing på 15 115 tkr. 
Allégården utökas fortfarande med 6 platser till en kostnad av 2 489 tkr. 
Nettoeffekten blir 27 färre särskilt boende platser till en kostnadsbesparing på 12 
626 tkr. 

Antalet särskilda boendeplatser skulle se ut enligt följande om alternativ 3 blir 
gällande, totalt 103 platser: 

 

Alternativ 3: Stänga hela Ekebacken
Antal 

platser
Besparing 

helår, kr
Stänga tre avdelningar 33 15 114 998
Ny platser på Allegården 6 -2 489 216
Summa 27 12 625 782

Alternativ 3 SÄBO Korttids
Allegården 54 0
Ekebacken 0 0
Sörbygården 28 0
Dinglegården 7 14
Totalt 89 14
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Beräkningsunderlag 

 

En avveckling av hela Ekebacken motsvarar 33 platser. 20,38 åa dag och 3,85 år 
natt. Grundlönen inkl. semester- och OB ersättning, vikare och sociala avgifter för 

Alternativ 3: Stänga hela Ekebacken

PLATSER
ANTAL ÅA 33 
PLATSER

Minskning av personal 33 24,23

Summa 33 24,23

Personalkostnader åa åa kr
personlakostnader dag månadslön 1,0 321 936 20,38 6 561 056
semesterers 1,7% 5 473 1,7% 111 538
OB ersättning 17% 54 729 17% 1 115 379
timbudget 42tkr/åa 42 000 42tkr/åa 855 960
Po 39,5 167 535 39,5 3 414 354
Summa kostnad lön dag 12 058 287
personlakostnader natt månadslön 1 326 976          3,85 1 258 858
semesterers 1,7% 5 559             1,7% 21 401
OB ersättning 31% 101 363          31% 390 246
timbudget 42 tkr/åa 42 000            42 tkr/åa 161 700
Po 39,5 187 979          39,5 723 721
Summa kostnad lön natt 663 877          2 555 925

Summa kostnad personal 1 000 777       14 614 211

Intäkter kr
Hyra snitt 2019: 5 469kr/mån*12 mån *33 lgh -2 165 724
Mat: 3281 kr/mån*12 mån*33 lgh -1 299 276
Omvårdnadsavgift: 2089kr/mån*12 mån*33 lgh -827 244

Summa minskade intäkter -4 292 244

Övriga kostnader kr
Aministratör 0,5 ÅA 260 278
Vaktmästare 1 ÅA inkl lönebidrag 255 000
Kökspersonal 1,47 ÅA inkl lönebidrag 530 878
Livsmedelskostnader minskar 2 398 875
Material minskar 633 000

Summa övriga kostnader 4 078 031

Övriga effekter kr
Enhetschef 1 åa 715 000
Fastigheten
Hemsjukvåden, ssk ?

Summa övriga effekter 715 000

Stänga hela Ekebacken, kr:

kostnader löner 14 614 211
kostnader övrigt 4 078 031
övriga effeker 715 000
Summa kostnader 19 407 242
Minskade intäkter -4 292 244
Totalt 15 114 998
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en åa är den samma som i alternativ 1 och 2, 592 tkr. För 20,38 åa uppgår 
kostnaden till 12 058 tkr. I detta alternativ får även nattbemanningen effekt och en 
besparing på 3,85 åa till en kostnad på 2 556 tkr läggs till besparingen av 
personalkostnader som totalt uppgår till 14 614 tkr för grundbemanningen.  

Minskade intäkter uppgår till -4 292 tkr per år för 33 platser.  

Övriga kostnader består av indragning av administratör, 0,5 åa om 260 tkr, den 
tjänsten samordnas från Allégården. Indragning av vaktmästare 1 åa 255 tkr, det 
behovet köps internt av samhällsbyggnad på timmar. Medarbetare i köket, 1,47 åa 
531 tkr. Kostnader från kostenheten minskar med 2 399 tkr år. Övriga 
kostnadsminskningar består av indragning av städ samt övrigt förbrukningsmaterial 
motsvarande 633 tkr. Totala besparingen för övriga kostnader uppgår till 4 078 tkr. 

Övriga effekter är svårare att beräkna. Enklast är en enhetschef 1 åa 715 tkr. 
Kostnaden för fastigheten är 2 703 tkr per år. 

Konsekvensbeskrivning  
Att avveckla Ekebacken innan ett nytt äldreboende finns på plats skulle kunna 
medföra en ökad kostnad för korttidsplatser och hemtjänstinsatser. En ytterligare 
konsekvens skulle kunna vara brukare blir kvar på sjukhus med betalningsansvar 
för kommunen som följd. Stänger hela Ekebacken innan det nya äldreboendet är i 
drift finns ingen beredskap för att öppna upp fler platser igen om behovet ökar.  
 

Riskbedömning för brukare 
Det finns en risk att kommunen inte kan erbjuda plats på särskilt boende och att 
den enskilde därmed tvingas bo kvar hemma med hemtjänst. En annan risk är att 
den enskilde blir kvar på sjukhus eller att den får vistas långa perioder på en 
korttidsplats.  

 
Riskbedömning för personal 
35 medarbetare berörs vid en avveckling av hela Ekebacken varav 30 
undersköterskor.  

5 undersköterskor rekryteras till nya avdelningen på Allégården. Totala 
pensionsavgångar avseende undersköterskor inom avdelning Vård och omsorg 
uppgår till 10 stycken under 2020 samt 7 stycken 2021, varav två är från 
Ekebacken. Kommer även att se över vikariat som går ut, idag finns 13 vikariat och 
31 allmänna visstidsanställningar som kan ses över. Extern avgång för 
undersköterskor uppgick till 21 stycken 2018 och 23 stycken tom oktober 2019. En 
eventuell arbetsbrist för de som konverterar in kan bli aktuell men då inte endast 
på Ekbacken utan för hela Välfärdsförvaltningen. 

Vi ser en arbetsbrist för vaktmästare och köksbiträden men ser över en 
omplacering till samhällsbyggnadsförvaltningen. Övertalig enhetschef. 
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Tidiga dialoger med fackförbund samt berörda arbetstagare. Omplacering till annat 
boende eller till hemtjänsten kan ske utifrån önskan och kopplas till anställningstid.  

Ökad budget för att klara en volymökning både inom hemtjänst och hemsjukvård.  
 

Om möjligheten finns att göra om Ekebacken till Trygghetsboende kan behovet av 
vård- och omsorgsboende möjligen minska.  
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 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 
Ekonom
 
 
 
 

Månadsrapport okt 2019 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
 

• Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport oktober 2019 från 
Välfärdsförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot budget på helår 
om 12 415 tkr för Välfärdsförvaltningen. Avvikelse avser, som tidigare prognos, 
hemtjänsten samt köp av externa boendeplatser inom LSS.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

  
 

  
Josefine Fredriksson Catarina Dunghed 
Ekonom Välfärdsförvaltningen Förvaltningschef Välfärd 
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Verksamhetsrapportering 
Utgåva: Månadsrapport okt 2019    Organisation: Välfärdsnämnd     

Månadsrapport 

 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 
Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet 
 

 Feb Apr Aug Okt 
39 Ledning Välfärd -3 400 -1 850  350  350 
30-31 Avdelning Vård och Omsorg -4 340 -5 420 -7 400 -7 200 
34-35 Avdelning Stöd -5 468 -4 000 -5 020 -5 265 
32-33 Avdelning IFO -1 392 -1 750 -1 590 - 300 
Total Summa -14 600 -13 020 -13 660 -12 415 

 

 Feb Apr Aug Okt 
Hemtjänst -7 300 -6 500 -4 950 -4 350 
Dagverksamhet 200 100 300 200 
Särskilt boende inkl. korttidsvård 790 1050 0 0 
Rehab och hemsjukvård -480 -970 -1 500 -1 400 
Insatser enligt LSS/SFB -6 784 -5 620 -6 525 -6 765 
Institutionsvård vuxna -400 -500 200 200 
HVB barn och unga 1 900 1 500 2 200 2 400 
Familjehemsvård barn och unga 1 500 1 100 -100 1 900 
Övriga öppna insatser vuxna och barn -1 442 -1 290 -470 -965 
Ekonomiskt bistånd -650 -1 300 -2 200 -3 100 
Integration -300 300 100 -180 
Arbetsmarknadsåtgärder 316 320 400 400 
Gemensamma kostnader välfärd -1 950 -1 210 -1 115 -755 
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Nämnd och styrles 0 0 0 0 
Total summa -14 600 -13 020 -13 660 -12 415 

 

Välfärdsförvaltningen prognostiserar ett underskott om -12 415 tkr. Prognosen är en förbättring från 
augustis prognos med 1 295 tkr. Största förändringen ligger inom avdelningen Individ och 
Familjeomsorg som har förbättrat sin prognos med 1 290 tkr. Anledningen, trots ökade kostnader för 
försörjningsstöd, är det inom barn och unga som överskottet finns. I augusti fick avdelningen 4 nya 
placeringar som alla flyttade hem och föll ur prognosen redan i september. 

Hemtjänsten, inklusive resursfördelning, - 4 350 tkr. Verkställda hemtjänsttimmar fortsätter att 
minska, enligt prognosen kommer verksamheten utföra 10 000 färre timmar i år än vad som utfördes 
2018. Vi ser att antalet brukare är lika många men den beviljade tiden per brukare minskat. HSL tiden 
per oktober ligger på 23%. 

Särskilt boende inklusive korttidsvård; -+0 tkr. I prognosen ingår budgeten från Vässegården på 1 900 
tkr. Skulle inte den beaktas skulle verksamheten prognostisera ett underskott om -1 900 tkr. Främst är 
det personalkostnader som överstiger budgeten. 

Rehab och hemsjukvård, -1 400 tkr. Rehab prognostiserar ett överskott om 700 tkr främst på grund 
av en vakant tjänst. Hemsjukvårdens underskott på - 2100 tkr beror dels på att verksamheten flyttat 
till nya lokaler under året vilket genererat merkostnader. De gamla bilarna har bytts ut mot nya 
biogasbilar vilket medfört ökade leasingkostnader. Största avvikelsen består av personalkostnader, 
verksamheten har under året haft stor omsättning av sjuksköterskor som en följd av den 
omorganisation som genomförts på natten vilket medfört kostnader för bredvid gång och upplärning. 
En kostsam sommar bidrar även till underskottet. 

Insatser enligt SFB /LSS, -6 765 tkr. Av totala prognosen uppgår köpt plats från extern utförare till -5 
800 tkr inklusive köpta korttidsplatser, denna prognosen har ökat då verksamheten har en ny placering 
för köpt psykiatriplats i november. Även personlig assistans har ökat sitt underskott med 500 tkr. 
Anledningen är ökade personalkostnader såsom mertid och sjukfrånvaro. 

Institutionsvård vuxna, 200 tkr. Prognosen är ett överskott, i nivå med tidigare prognoser. Finns ett 
ärende under institutionsvården vuxna i oktober samt ett kostsamt ärende gällande våld i nära 
relationer. 

HVB barn och unga, 2 400 tkr. Följer prognosen från tidigare rapporter. I dagsläget finns tre 
placeringar. 

Familjehemsvård barn och unga, 1 900 tkr. Inom denna verksamhet har prognosen förändrats. I april 
var prognostiserades ett överskott på 1 100 tkr men efter rådande läge i augusti ändrades den till -100 
tkr. Anledningen var att fyra barn placerades i augusti och när prognosen lades i augusti togs dessa 
med under resterande del av året. Barnen kunde dock flytta hem relativt omgående och därför har 
prognosen ändrats till ett överskott igen. Jourhemmet har avslutats behovet har inte funnits att införa 
något nytt. 

Övriga öppna insatser barn och vuxna, -965 tkr. Inom denna verksamhet ökar kostnaderna som en 
följd av att kostnaderna för placeringar minskar. Ökade kostnader för analyser, drogtester och personal 
bidrar till underskottet. 
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Ekonomiskt bistånd, -3 100 tkr. En ökning från prognosen i augusti med 900 tkr och kostnaderna ser 
ut att öka resterade del av året. Det är delvis personer som går ur etableringen som går in i 
försörjningsstöd samt personer som fått avslutat aktivitetsstöd utifrån funktionshinder från 
Försäkringskassan. Bara i oktober var utbetalt försörjningsstöd 280 tkr högre jämfört med tidigare 
månader. 

Gemensamma kostnader Välfärd, -755 tkr. Personalkostnader för ledningspersonal som överstiger 
budget, en del av förklaringen ligger i att chefer har avslutat sin anställning och slutlöner har betalats 
ut. Även kostnader för system och diverse medlemsavgifter belastar denna verksamhet. 

Åtgärder 
Kvalitetsnivåerna inom hemtjänsten har setts över och kommer fortsätta ses över 2020. Det är en 
bidragande orsak till att antalet timmar och underskottet minskar. Prognosen för hemtjänsten har 
minskat med 2 950 tkr från februari till oktober. I dagsläget motsvarar det underskottet inom 
hemtjänsten den ramökning som verksamheten kompenseras för 2020. 

För att komma i fas med underskottet och kostnader inom särskilt boende utreds möjligheten att 
minska antal särskilda boendeplatser i kommunen. Kommer även genomföra en ny resursfördelning 
av budgeten inom särskilda boenden utifrån uppdrag från kommunfullmäktige. Målet är att budgeten 
ska blir mer rättvis och tydlig mellan enheterna. 

I hemsjukvården kommer den nya organisationen på natten få genomslag i och med att 
personalgruppen är komplett. Verksamheten går från sex sjuksköterskor till fyra sjuksköterskor och två 
undersköterskor. De konsulter som anlitats för att täcka upp personalbristen är avslutade. Avslutar 
även en underskötersketjänst under 2020. 

För avdelning Stöd äskades en tilläggsbudget om 3 500 tkr under 2019 som avslogs av 
kommunfullmäktig. Utökningen för de köpta platserna är beaktade i budget 2020 som en utökning och 
finansierar inom förvaltningens egna budgetram. 

Samarbetet mellan verksamheterna inom avdelningen IFO och Stöd fortsätter avseende stödboendet. 
Idag är det två ungdomar från IFO som bor på stödboendet, detta har dämpat underskottet på 
integrationen. 

Även arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd har påbörjat ett samarbete där målet är att de 
personer som skrivs in i försörjningsstöd även ska ingå och utgå från arbetsmarknadsenheten. 

HR avdelningen är även inkopplad där vi ser att personalkostnader, främst mertiden, ökar genom att 
se över om det går att höja upp till heltid. 

Åtgärder för att effektivisera ledning, bemanning och administration pågår. 

 
Investering -årsförbrukning (tkr) 
Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt 
 

Arbetstekniska hjälpmedel: Inköp av sängar och takliftar till SÄBO samt mobila liftar till hemtjänsten. 

Gemensamma inventarier: I samband med strukturförändringar i äldreomsorgen och ombyggnad på 
Allégården behövs investeringar av div möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning. 
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Eftersom ombyggnationen av Allégården inte kom igång som planerat har heller inte de planerade 
investeringarna kunnat göras. Investeringar kommer göras i takt med att ombyggnaden blir klar. 

Larm: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörr larm, 
passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättningen att förbättra och skapa en 
tryggare miljö för personer med demenssjukdom och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. 
Investeringen får göras i takt med den pågående och planerade strukturförändringen av kommunens 
äldreboende. 

Magna Cura/ Combine: Införande av nytt verksamhetssystem. 

 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 2019  
2308 ÄO arbetstekn 
hjälpmedel 

  264  264  264  264 

2333 Gem inventarier 
ÄO 

 400 1 930 1 980 1 980 1 980 

2335 ÄO larm  100  400  400  400  400 
2336 Inv MuSoLy Magna 
Cura 

 100  600  600  600  600 

Summa Alla projekt  600 3 194 3 244 3 244 3 244 
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  2019-11-07 Dnr: VFN 2019-2 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Val av ny ledamot till Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att efter Tony Hansson (SD) som ledamot i 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott, välja xxxxxxxx 

Sammanfattning 
Tony Hansson (SD) inkom 2019-10-06 med avsägelse gällande uppdrag som 
ledamot i Välfärdsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 125 att efter Tony Hansson (SD) välja 
Mathias Johansson (SD) som ny ledamot i Välfärdsnämnden (tidigare ersättare).  
Terje Skaarnes (SD) valdes som ny ersättare i Välfärdsnämnden efter Mathias 
Johansson (SD). 
 
Tony Hansson (SD) har även haft uppdrag som ledamot i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. Välfärdsnämnden har nu att efter Tony Hansson (SD) välja ny 
ledamot i myndighetsutskottet. 
 
Om nämnden väljer en ledamot som idag är ersättare i myndighetsutskottet, ska 
även ny ersättare efter denna väljas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inte aktuellt.   
 
 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Registrator/Förtroendemannaregistret 
Nämndsekreterare 
Vald ledamot (ev. ersättare) 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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  2019-11-01 Dnr: VFN 2019-143

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Sammanträdestider för välfärdsnämnden och 
välfärdsnämndens myndighetsutskott år 2020 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar anta föreslagna sammanträdestider år 2020 för 
välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

Sammanfattning 
Administrativa avdelningen har upprättat förslag till sammanträdestider 2020 för 
välfärdsnämnden och myndighetsutskottet enligt följande; 
 
Välfärdsnämnden, 10 möten; 
 
23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 20/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12 kl. 09.00 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott, 11 möten; 
 
14/1, 6/2, 5/3, 8/4, 7/5, 4/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 3/12 kl. 09.00 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ej aktuellt. 
    
 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreteraren 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef   
Välfärdsförvaltningen  
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  2019-11-08 Dnr: VFN 2019-9 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och 
med 2019-10-31. 

Sammanfattning 
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4, med ändringar 
införda till och med 2019-05-23.  
 
Besluten avser perioden 2019-10-01 - 2019-10-31. 
    

 
 
 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
Akten 
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Välfärdsnämnden 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2019-10-01 – 2019-10-31 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2019-10-31 1312 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  
Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-10-24 
Extra möte 
 

Monica Nordqvist  

2019-10-31 1307 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Besluta om insatser bistånd under 
perioden 2019-10-01 -- 2019-10-
31. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  

2019-10-30 1291 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-10-10 §§ 
153-164. 
 

Monica Nordqvist  
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