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2013/25 

§ 43  Förslag till nya taxor avseende serveringstillstånd för provsmakning, 
provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt cateringtillstånd. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06 Förslag till nya taxor avseende 

serveringstillstånd för provsmakning, 
provsmakning av egentillverkad 
alkoholdryck samt cateringtillstånd.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-02-12 Soc AU § 26/2013 2013-02-12, 
Information om förslag till nya taxor 
avseende serveringstillstånd för 
provsmakning, provsmakning av 
egentillverkad alkoholdryck samt 
cateringtillstånd. 

   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut, 2010-04-29 § 118, får Socialnämnden varje kalenderår besluta 
att höja de rörliga och de fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt avgifterna för tillsyn 
utifrån alkohollagen. Höjningen får göras med en procentsats motsvarande de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober föregående 
år.  
Ökningen i konsumentprisindex har för den avsedda perioden varit 0,4 %. Således har taxorna 
räknats upp med denna procentsats, resultatet presenteras i tabellen som finns bilagd. Förslaget till 
nya taxor för 2013 finns i kolumnen längst ut till höger, dessa har avrundats till närmast jämna 
femtiotal.  

Förslag till beslut 
att Socialnämnden höjer de rörliga och fasta taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt 
avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet med förslaget i den bilagda tabellen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, och Ewa 
Svensson, S. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att höja de rörliga och fasta 
taxorna för ansökan om serveringstillstånd samt avgifterna för tillsyn utifrån alkohollagen i enlighet 
med förslaget.  
_____________________ 
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2013/25 

§ 44  Alternativt förslag till höjning av vissa fasta taxor, vid ansökan om 
serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-06 Alternativt förslag till höjning av vissa 

fasta taxor, vid ansökan om 
serveringstillstånd. 

   

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Förslaget avser ansökningsavgiften för följande typer av ansökan: 

• Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
• Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap 
• Catering tillstånd 
• Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

 
Med anledning av att kostnaderna för ansökningsavgift flera gånger kommit att diskuteras med den 
som söker tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, känner undertecknad att det är behövligt 
att se ansökningsavgifterna samt göra en jämförelse med hur det ser ut i andra kommuner. 
 
Under 2012 handlades ansökningar enligt nedan: 

• 8 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten 
• 0 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap 
• 2 ansökningar om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap vid catering 
• 10 ansökningar om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten  

 
År 2012 är ansökningsavgiften enligt följande: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8870 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 5210 kr 
• Cateringtillstånd 5210 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5210 kr 

 
Intäkter enligt 2012-års taxa för ovanstående: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 70 960 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr 
• Cateringtillstånd 10 420 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 52 100 kr 

Totalt 133 480 kr 
 
En jämförelse har gjorts med Stockholm samt med närliggande kommuner och kommuner med 
närliggande invånarantal. Det har visat sig att ansökningsavgiften för de stadigvarande tillstånden 
för servering till allmänheten samt till slutna sällskap, ligger på samma kostnadsbelopp eller väldigt 
nära varandra, medan ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd ligger betydligt lägre. I Ronneby tar 
vi ut samma avgift för ansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, som för ansökan om 
tillfälligt tillstånd till allmänheten. Detta kan inte anses rimligt, med anledning av att ett tillfälligt 
tillstånd oftast endast avser servering under en dag.  
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Det har också inkommit synpunkter från krögare, angående att de inte vill känna att de måste sälja 
mycket alkohol, för att täcka kostnaderna för servering vid endagsarrangemang. De anför också att 
det kan hända att de avstår från att arrangera endagsevenemang, med anledning av att 
ansökningsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd är så hög. 
 
Om man beaktar det faktum, att Ronneby kommun gärna vill ha olika evenemang i kommunen och 
vill att vi skall vara förstahandsvalet vid olika evenemang, så kan också avgiften för ansökan om 
tillfälligt tillstånd vara avgörande för den som skall hålla arrangemanget. 
 
Den ändring som undertecknad föreslår är att avgiften för ansökan om stadigvarande tillstånd ligger 
på samma summa för alla, ovan nämnda, kategorier samt att dessa avgifter höjs till 9500 kr. Vidare 
bör avgiften för ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten sänkas till 3500 kr.  
 
Denna ändring skulle innebära följande intäkt, med år 2012 som beräkningsgrund: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 76 000 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 0 kr 
• Cateringtillstånd 19 000 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 35 000 kr 

 
Totalt 130 000 kr 
 
Om man ändrar ansökningsavgifterna enligt förslaget ovan, så bli intäkten 3480 kr lägre, men den 
kan samtidigt innebära att fler tillfälliga arrangemang förläggs i vår kommun, vilket i förlängningen 
kan medföra en ökning av intäkterna. Givetvis höjs även de avgifter som sker samtidigt, och är 
kopplade till ovanstående ansökningstyp.  

Förslag till beslut 
att Socialnämnden ändrar taxorna för ansökan om serveringstillstånd enligt följande 

•  Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9500 kr 
• Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9500 kr 
• Cateringtillstånd 9500 kr 
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3500 kr 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Åsa Evaldsson, 
M, samt Birgitta Larsson, RP.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att ändra taxorna för ansökan om 
serveringstillstånd enligt följande: 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 500 kr 
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 9 500 kr 
Cateringtillstånd 9 500 kr 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 3 500 kr. 
_____________________ 
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2013/29 

§ 45  XXXXXX, Ronneby, åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06 XXXXXX, åtgärd avseende tillstånd att 

servera alkoholdrycker.  
   

2 Handling 2013-02-08 Inkom PM från Polismyndigheten Ang 
händelse utanför XXXXXX januari, 
Polismyndigheten i Blekinge län 

   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
XXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid XXXXXX, Ronneby. 
Socialkontoret 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.  

Bedömning 
Enligt Alkohollagen skall ordning och nykterhet råda på ett serveringställe och det åligger 
tillståndshavaren att se till att så sker. Det har under de senaste månaderna varit en hel del 
oroligheter utanför, och inne på XXXXXX. Dock är det uppenbart att tillståndshavaren nu är 
medveten om de problemen som uppstår, främst på helgkvällarna. De har därför vidtagit flera 
åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen gällande ordning och nykterhet. 

 
Alkoholhandläggare och polis genomförde en tillsyn på serveringsstället 2013-03-01 och hade då 
inga anmärkningar gällande ordningsläget. Berusningsgraden var fullt acceptabel och god ordning 
rådde, såväl i serveringslokalen som utanför serveringsstället. 

 
Alkoholhandläggarens åsikt är att man i dagsläget inte beslutar om någon sanktion mot 
serveringsstället. Detta beroende på att de vidtagit flera åtgärder, för att komma till rätta med sina 
problem. Också det faktum, att ordningen var god under senaste tillsynstillfället, bidrar till att 
serveringsstället bör få en tid på sig, för att visa att de har viljan att rätta till de missförhållanden 
som rådde tidigare.  

 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

Förslag till beslut 
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut 

 
att lägga ner utredningen, angående eventuella sanktioner i enlighet med 9 kapitlet 17 § 
alkohollagen, mot XXXXXX. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, och ledamot Ingrid Karlsson, S. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att lägga ner utredningen, angående eventuella 
sanktioner i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, XXXXXX. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXX 
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2012/57 

§ 46  Övergripande mål och riktlinjer 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06 Diskussion och revidering av 

Socialnämndens övergripande mål.  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
I samband med Socialnämndens möte i januari kom en fråga om gällande lagkrav i målen upp för 
diskussion och det beslutades att en revidering skulle göras i dokumentet och följande mål skulle tas 
bort:  
Minst 75 % av alla barn och ungdomar under 18 år, där anmälan från sjukvård eller polis inkommer, ska 
tillsammans med föräldrar erbjudas samtal med fältsekreterare inom 14 dagar. 
 
Vidare att nämnden inte satt mätperioder på de mål som ska mätas. Diskussioner förs och förslag på 
mätperioder redovisas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, Ewa Svensson, 
S, samt Åsa Evaldsson, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att revidera de övergripande målen enligt beslut under § 
2/2013 samt att föra in i måldokumentet när målen ska mätas.  
_____________________ 
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2013/40 

§ 47  Kurser & Konferenser 2013. 
      

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit en inbjudan till ”En dag om 
samsjuklighet” onsdagen den 8 maj kl 08 30 – 15 00, Ronsalen, Ronneby Brunn. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att låta presidiet samt en från 
oppositionen och en från alliansen delta i utbildningen.  
_____________________ 
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§ 48  Övriga frågor. 
      

Ingrid Karlsson, S, redovisar från ett sammanträde med Cura Individutveckling där det presenterade 
nya kurser, Sjöarp/Särskolan i Bräkne-Hoby diskuterades samt en Lex Sarah anmälan. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att denna Lex Sarah anmälan redovisades på 
nämnden i februari. 
 
Åsa Evaldsson, M, informerade från möte den 28 februari gällande Internationell Strategi i Växjö. 
Det var Work Shop där man lyssnade på andra kommuner. 
 
Ingrid Karlsson, S, redovisade att remisserna gällande Internationell strategi är utskickade till 
nämnderna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ingrid Svensson, S, Ewa Svensson, 
S, samt Åsa Evaldsson, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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