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§ 84  Justering av dagordningen. 

Ordförande Kristina Valtersson, C, redovisar att det inkommit två extra individärenden till 
Socialnämnden sammanträde. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att justera dagordningen och ta upp ärendena för behandling 
på dagens sammanträde. 
_____________________ 
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2012/61 

§ 98  XXXXXX ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-15 Stadigvarande tillstånd att servera 

alkoholdrycker till allmänheten, XXXXXX 
   

      

Alkoholhandläggare Esti Besedes fördrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
 
XXXXXX med organisationsnummer XXXXXX har hos Socialnämnden i Ronneby ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, 
vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt för servering till allmänheten. Den sökta 
serveringstiden är 11:00-01:00. 

 
Sökanden driver i nuläget XXXXXX  i Ronneby. 

 
XXXXXX har på våren 2012 genomgått utbildningen Glasklart. Han har därefter 
genomfört det lagstadgade kunskapstestet i alkohollagstiftningen vid tre tillfällen, men inte 
uppnått godkänt resultat. 

I alkohollagens 8 kap. 12 § framgår att ”Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.” 
Vidare sägs att ”Sökanden skall 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 serveringsverksamhet”.  

Enligt statens Folkhälsoinstituts föreskrifter 2010:7 10 § får undantag från skyldigheten 
att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillstånd för servering eller för 
provsmakning göras för den som 

1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella 
ansökan  
 

2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt 
godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan. 
 

3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som 
minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några 
skäl att ifrågasätta, eller 
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4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som 
minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet 
utan anmärkningar. 

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov, vid ansökan 
om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, om ansökan avser ett enstaka tillfälle. 

 
 

Kommunicering har skett, bl.a. vid senaste Kunskapsprovet, i enlighet med reglerna i 17 § 
förvaltningslagen. 

Förslag till beslut 
att avslå XXXXXX ansökan om tillstånd för stadigvarande servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Birgitta Larsson, 
RP, tjänstgörande ersättare Leif Olsson, S, samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avslå XXXXXX ansökan om tillstånd för stadigvarande 
servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXX 
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2010/145 

§ 99  Tillägg till Socialnämndens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-04 Tillägg i Socialnämndens 

delegationsordning  
   

      

Enhetschef Nina Ilvell föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
En ny paragraf i Föräldrabalken ger Socialnämnden möjlighet att besluta att vissa åtgärder inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten får vidtas trots att barnets vårdnadshavare inte är överens 
om det. 
 
6 kap. 13 a föräldrabalken 
 
Vårdnadens utövande  
13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en 
åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra 
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller  
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763),  
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),  
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 § tredje stycket 
socialtjänstlagen eller  
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 
krävs vid överklagande till kammarrätt.  
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess 
beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft. 
 
Delegering av socialnämndens beslut  
 
Delegering av nämndens beslut enligt den nya bestämmelsen i FB regleras genom ett tillägg i 10 kap. 5 
§ SoL.  
Beslut kan delegeras åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden 
(utskott). Möjligheten att delegera ett beslut om att en åtgärd får vidtas är således begränsad jämfört 
med möjligheten att delegera själva beslutet om en insats enligt SoL eller LSS. Beslut om en insats får 
kommunen i princip delegera till en tjänsteman vid socialnämndens förvaltning. Det innebär att ett 
beslut om t.ex. stödsamtal med en socialsekreterare kan fattas av en tjänsteman vid nämndens 
förvaltning medan beslutet om medgivande måste fattas av ett utskott. 
Socialnämndens beslut om medgivande kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
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Förslag till beslut 
Att delegera beslut om medgivande till vård och sociala insatser enligt 6 kap 13 a § FB till 
Socialnämndens arbetsutskott. 
 
Att inom ramen för beslut som inte kan delegeras till tjänsteman lägga till ovanstående till 
Socialnämndens delegationsförteckning som är fastställd av nämnden 2011-05-24, § 93 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamot Ewa Svensson, S, tjänstgörande 
ersättare Leif Olsson, S, samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att delegera beslut om 
medgivande till vård och sociala insatser enligt 6 kap 13 a FB till Socialnämndens arbetsutskott. 
  
Att inom ramen för beslut som inte kan delegeras till tjänsteman lägga till ovanstående till 
Socialnämndens delegationsförteckning som är fastställd av Socialnämnden 2011-05-24, § 93. 
_____________________ 
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2012/81 

§ 100  Samverkansorgan mellan skola och socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen). 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-05 Samverkansorgan mellan skola och 

socialtjänst ang elevers skolk 
(Kalmarmodellen).  

   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Ett utdrag ur Folkhälsorådets minnesanteckningar presenteras. Utifrån samverkansorganet mellan 
socialtjänst och skola, att eventuell samverkan gällande elever och skolk, som tidigare presenterats 
för Folkhälsorådet 2012-01-19, inte kommer att genomföras pga. resursbrist.  
 
Utifrån diskussion i Folkhälsorådet beslutas att rådet påpekar vikten av denna samverkan och att 
lämna följande till Utbildningsnämnden och Socialnämnden:  
 
Folkhälsorådet förutsätter att två nämnder som arbetar för barn och ungdomars välbefinnande 
samverkar kring elever och skolk. En hög frånvaro minskar förutsättningarna för att klara skolan 
och insatser mot skolk kan förbättra elevernas skolprestationer och därigenom indirekt främja deras 
hälsa. Folkhälsorådet uppmanar därför till samverkan och att resurser avsätts.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, C, ledamöterna Ewa Svensson, S, Åsa Evaldsson, 
M, Birgitta Larsson, RP, tjänstgörande ersättare Leif Olsson, S, samt observerande ersättare Birgitta 
Lagerlund, M. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet och att ärendet aktualiseras på 
Socialnämnden den 26 juni 2012 tillsammans med en konsekvensbeskrivning. 
_____________________ 
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