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2013/28 

§ 3  XXXXXX – Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-08 Åtgärd avseende tillstånd att servera 

alkoholdrycker XXXXXX 
   

2 Handling 2013-12-23 Yttrande från XXXXXX.    

 
XXXXXX har begärt företräde inför Socialnämndens arbetsutskott för att få framföra sina 
synpunkter i ärendet. 
 
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
XXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid XXXXXX. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (1994:1738) samt huruvida 
åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  

 
Översiktlig beskrivning av serveringsstället  
XXXXXX bedriver restaurangverksamhet på XXXXXX, samt tillhörande uteservering, 
sedan 2007-02-20. Serveringsstället ligger på XXXXXX På serveringsstället får vistas 
högst 50 personer vid samma tillfälle. 

 
Under de senaste åren har ytterligare en byggnad uppförts, i nära anslutning till den 
befintliga serveringslokalen men denna är ännu inte färdigställd och kan därför inte 
användas som serveringsyta. 

 
Verksamheten består i huvudsak av lunchservering samt arrangemang av karaktären 
”temaprovning” av mat och dryck.  
 
Vad gäller tillståndshavaren, så har han redan vid två tidigare tillfällen varit föremål för utredning 
gällande sin ekonomiska lämplighet och har meddelats en erinran, med anledning av sina 
skatteskulder. Detta sammantaget ger anledning att ifrågasätta tillståndshavarens ekonomiska 
skötsamhet. 

Bedömning 
Enligt Alkohollagens 1

18 § p 3 föreskrivs att ett serveringstillstånd kan återkallas om tillståndshavaren har ”brutit mot 
denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt, att varning inte är en 
tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som 
föranlett varningen har rättats till”.  

8 kap. 12 § kan serveringstillstånd meddelas den som, med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden, är lämplig att utöva verksamheten. I 9 kap.  
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Alkohollagen uppställer krav på ekonomisk skötsamhet och det rådande rättsläget är sådant att 
tillstånd skall återkallas, om tillståndshavaren inte sköter sina ekonomiska förpliktelser. Detta 
sammantaget med att tillståndshavaren kan anses ha agerat oaktsamt vid sina ekonomiska 
förehavanden under de senaste åren, bör föranleda att tillståndet återkallas. 

 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen 2013-12-20. 
Tillståndshavaren har informerats om rätten till företräde vid Socialnämndens Arbetsutskott 2014-
01-14.  

Förslag till beslut 
 

Utifrån ovanstående utredning ger utredaren följande förslag till beslut 
 

att serveringstillståndet för XXXXXX med organisationsnummer XXXXXX återkallas enligt 
Alkohollagens 9 kap. 18 § p 3. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Ingrid 
Karlsson, (S), Ewa Svensson, (S) samt tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att serveringstillståndet för XXXXXX med 
organisationsnummer XXXXXX återkallas enligt Alkohollagens 9 kap. 18 § p 3. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXX 
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2013/120 

§ 22  AA-gruppen - Ansökan om reducerad hyra. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-23 AA-gruppen - Ansökan om reducerad 

hyra., AA-gruppen. 
   

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
AA-gruppen ansöker om bistånd till reducerad hyra för år 2014. Förra året beviljade Socialnämnden 
ett bidrag om 865 kr/mån vilket utgjorde 58 % av hyreskostnaden. I år är hyran för lokalen  
1 522 kr/mån.  

Tidigare har de delat lokal med NA (Anonyma narkomaner) men de har fortfarande ingen 
verksamhet så AA-gruppen är ensamma om att finansierar hyran för lokal, telefon, fika och 
litteratur. På försök har de inlett ett samarbete med Allanon, som är en organisation för 
medberoende till alkoholister och narkomaner.  

AA-gruppen är en opolitisk ideell organisation som utgör ett viktigt komplement till den 
kommunala socialtjänsten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Åsa 
Evaldsson, (M) samt tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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2013/67 

§ 23  Ronneby Kvinnojour - Ansökan om bidrag för 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-26 Ronneby Kvinnojour - Ansökan om bidrag 

för 2014. 
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Ronneby Kvinnojour ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2014 om 50 tkr som 
kostnadstäckning för jourverksamheten i Ronneby. År 2013 fick Kvinnojouren ett bidrag om 50 tkr 
samt hyra och elkostnader för lokalen. 
 
Med anledning av den komplexa situation som våld i nära relationer innebär och de ständigt nya 
verkligheter som möter jourkvinnorna i deras gärning, behövs det mer utbildning för jourkvinnorna 
för att kunna hantera och hjälpa behövande kvinnor på bästa sätt, genom samtal och andra 
kontakter. 
 
Utgifterna inkluderar även kostnader för tjejjouren samt drift av densamma. 
 
De bifogar revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012, samt Verksamhetsplan för 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ingrid Karlsson, (S), Ewa 
Svensson, (S), Åsa Evaldsson, (M) samt tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 
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2013/57 

§ 24  BRIS - ansökan om verksamhetsbidrag för 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-04 BRIS Barnens rätt i samhället - ansökan 

om verksamhetsbidrag för 2014.  
   

 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Föreningen BRIS region Syd ansöker om ett verksamhetsbidrag för år 2014 om 10 kr/barn från 
Ronneby kommun, vilket innebär 54 630 kr.  År 2013 fick föreningen ett bidrag om 5 000 kr. 
 
BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 
111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt 
kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.  
 
Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en 
ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt 
och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets 
rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.  

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en 
dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina 
uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.  
 
Genom BRIS Vuxentelefon – om barn får också vuxna någon att prata med kring frågor och 
problem rörande barn. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för 
att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Genom vårt projekt, 
Barnperspektivet.se – BRIS för vuxna, ger vi vuxna möjlighet till svar på frågor som rör barn och 
råd kring hur du som vuxen kan samtala med barn. 
 
I sin ansökan skriver de att det kanske låter som något självklart, att alla barn ska kunna ha någon 
vuxen att vända sig till när de behöver oavsett var de befinner sig eller vilken tid på dygnet det är. 
Den möjligheten saknas för flera barn när de ibland behöver det som mest. 
 
Förra året hade BRIS ca 29 000 stödjande kontakter med barn, totalt 75 000 om man även 
inkluderar kontakterna i BRIS-forum. Bidrag från kommuner och landsting är en förutsättning för 
deras fortsatta verksamhet.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden för beslut. 
_____________________ 

 
 

http://www.bris.se/?pageID=14�
http://www.bris.se/?pageID=14�
http://www.bris.se/?pageID=15�
http://www.bris.se/?pageID=189�
http://www.bris.se/?pageID=41�
http://www.barnperspektivet.se/�
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2013/125 

§ 25  Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-08 Förslag till avgifter för insatser inom 

socialförvaltningens område.  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-12-12 Soc AU § 213/2013 2013-12-10.    

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-04 Reviderare avgifter för insatser inom 
socialförvaltningens område.  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-11-13 Soc AU § 197/2013 2013-11-12, Avgifter 
för insatser inom socialförvaltningens 
område. 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 Avgifter för insatser inom 
socialförvaltningens område.  

   

Verksamhetschef Göran Frid föredrar ärendet och lämnar följande reviderade beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera ärendet för vidare 
utredning och att ett förtydligande skulle göras när det gäller personer över 18 år i personkrets SoL. 
 
Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär kostnadsansvar för 
den enskilde.  Socialnämnden har dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas 
på HVB-hem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr per dag, 
motsvarande avgift för sjukhusvård. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader 
när barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen fastställer grunder för med hur mycket 
föräldrarna kan bidra. Underhållsskyldigheten beräknas enligt samma regler som underhållsbidrag, 
dock högst motsvarande underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 
 
Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av icke behandlings-
karaktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas reglering av avgiftens storlek utöver att 
den inte får överstiga kommunens kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av 
Kommunfullmäktige. 
 
I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av förbehållsbelopp för avgifter 
enligt 8:2 SoL.  
 
Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 18 § möjlighet att ta ut 
en avgift motsvarande assistansersättningen för utförd assistans för personer som är beviljade 
assistansersättning av Försäkringskassan.  Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta ut 
avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer som har egna inkomster 
som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 § fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I 
§ 20 LSS finns motsvarande bestämmelse som 8 kap 1 § andra stycket som ger kommunen 
möjlighet att låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat hem än det 
egna med stöd av LSS. 
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Utgångspunkter för förslag till avgifter 
Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria. 
Öppna insatser inom barnavård och missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts 
vara av behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.  
 
För insatser till funktionshindrade är utgångspunkten att människor inte ska ha några merkostnader 
pga av sitt funktionshinder. Insatser som avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i 
förslaget, oavsett om beslutet är fattat enligt LSS eller SoL. 
 
Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är orsakad av vårdbehovet 
eller funktionshindret tex kostnader för bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL § 8:1 
och LSS § 20 i de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS tas 
endast ut de fall de avser kostnader för boende och kost. Den föreslagna nivån på avgifterna bedöms 
som rimlig och ligger under kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med 
Äldreomsorgens i Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte av 
reglerna om förbehållsbelopp i socialtjänstlagen.   
 
Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt socialtjänstlagen 8 kap § 1, 
fastställa föräldrars underhållsskyldighet för placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp 
om 50 tkr för placerade barn upp och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan. 
 
Bedömning 
Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och en risk för att  
möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård påverkas negativt.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta förslag till avgifter enligt alternativ 2 ovan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C) samt ledamot Åsa Evaldsson, (M). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att anta förslag till avgifter enligt 
alternativ nr 2. 
_____________________ 
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