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§ 66 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker XXXXXX
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse/Utredning

2014-01-16

Åtgärd avseende tillstånd att servera
alkoholdrycker XXXXX

XXXXX har begärt företräde inför Socialnämndens arbetsutskott för att få avge sina synpunkter i
ärendet.
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
XXXXX, har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid XXXXX
Socialkontoret har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt
huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller återkallelse av tillstånd
är aktuell.
Utredning
XXXXXX beviljades serveringstillstånd av Länsstyrelsen före 1996 och har en lång
erfarenhet av alkoholservering. Serveringsstället finns inom ett stort område, inhägnat av
ett staket. På serveringsområdet finns flera byggnader, i vilka serveras alkohol från flera
olika barer. Gästerna rör sig på hela serveringsområdet, vilket gör att överblickbarhet i
praktiken är omöjlig.
Utredarens bedömning är att tillståndshavaren, vid ovan nämnda tillfälle, inte sett till att
ordning och nykterhet råder på serveringstället och han inte heller har haft, det av polisen
förordnade, antalet ordningsvakter. Det skulle eventuellt kunna vara tillräckligt, att
meddela en erinran för varje enskild överträdelse, men med hänsyn till att
Polismyndigheten haft anmärkningar inom flera olika områden, så bör den sammantagna
bedömningen vara att tillståndshavaren meddelas en varning.
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Utredningen skickas till tillståndshavaren 2014-02-27. Tillståndshavaren informeras om
möjligheten till företräde på Socialnämndens arbetsutskotts möte 2014-03-11.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut
XXXXX, meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning
av hög berusningsgrad hos flera gäster, ej tillräckligt antal ordningsvakter samt allmän
oordning i lokalerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Ingrid
Karlsson, (S), Ewa Svensson (S) samt Birgitta Larsson, (RP).
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Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX, meddelas en varning i enlighet med 9
kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av hög berusningsgrad hos flera gäster, ej
tillräckligt antal ordningsvakter samt allmän oordning i lokalerna.
_____________________
Exp.
XXXXX
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§ 67 Övriga frågor.
Ewa Svensson, (S), ställde en fråga på förra sammanträdet om hur assistans till funktionsnedsatta
barn fungerar.
Ann-Louise Bolwede-Smith redogör för frågan.
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och
varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov.
Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.
När handläggaren ska fatta ett beslut om personlig assistans enligt LSS tittar denne på att den
sökande först och främst tillhör personkretsen enligt LSS. Tillhör den sökande inte personkretsen
kan den sökande inte beviljas personlig assistans. Handläggaren tittar också på funktionshindrets
omfattning, hur stora de grundläggande behoven är. I de grundläggande behoven ingår personlig
hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter
ingående kunskap om individen (t.ex. aktiv tillsyn/övervakning). Den som har behov av personlig
assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga
behov. Om det finns behov av stöd i de grundläggande behoven tittar handläggaren vidare på de
övriga behoven som innefattar annan kvalificerad hjälp.
När det gäller barn är föräldraansvaret en viktig del i bedömningen. Föräldraansvaret är svår
bedömt. Ju yngre barnet är desto större är föräldraansvaret. Aktiv tillsyn/övervakning ingår i de
grundläggande behoven och det är något som i de flesta fall ligger utanför föräldraansvaret.
Personkretstillhörigheten kan vara svår att definiera på barn. När personlig assistans ges till barn är
det viktigt att man känner barnet för barnets bästa. Ofta är det föräldrarna eller någon nära anhörig
som utför insatsen personlig assistans.
Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.
Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och
själv vara arbetsgivare eller anlita, till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är
ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20
timmar per vecka.
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per
vecka kan ha rätt till assistansersättning. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut
assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Ewa Svensson, (S) och Åsa
Evaldsson, (M).
Ordförande Kristina Valtersson, (C), framför sitt och övriga ledamöters tack för redovisningen.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
Justeras

Utdragsbestyrkande

