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§ 303 Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker efter Socialnämndens sammanträde tisdag 

2020-12-15 kl. 17.00 på Kommunkansliet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 304-331 Dnr 2020-000005 751 

Individärenden 2020- SEKRETESS 
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§ 332 Dnr 2020-000166 001 

Förvaltningens rutiner gällande barn placerade med 
vårdnadshavare i skyddat boende 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

På Socialnämndens arbetsutskotts möte 2020-10-20 gavs förvaltningen i 

uppdrag att redovisa hur rutinerna ser ut för att säkerställa skolgång för barn 

till skyddsplacerade vårdnadshavare samt redogöra för aktuell situation för 

dessa barn. 

Nedanstående rutiner ska ses som ett förslag. Dessa är i nuläget inte antagna 

av Socialnämnd eller förvaltningsledning. 

 

Rutin för att säkerställa skolgång för barn i skyddat boende  

Bakgrund 

När någon blir utsatt för våld av någon närstående har personen efter 

bedömning enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd. Om skyddsbehovet är 

stort kan till exempel bistånd i form av skyddat boende bli aktuellt för 

vårdnadshavare med medföljande barn. Detta är ett bistånd till den 

vårdnadshavare som utsätts för våld och vårdnadshavaren kan välja att ta 

med sitt/sina barn till boendet men det är inte att betrakta som en placering 

av barnet/barnen.  

 

I de fall barn följer med sin vårdnadshavare till skyddat boende är det viktigt 

att skolgången säkerställs då en fungerande skolgång för barn är en 

skyddsfaktor.  

 

Syfte 

Att barn i skyddat boende ska få sin skolgång säkerställd. 

 

Ansvarsfördelning 

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att skolgång sker.  

Förälder ansvarar för att kontakter hålls med skolan  
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Socialtjänsten ansvarar för att vara föräldern behjälplig i att skolan kontaktas 

samt ser till att skolgången säkerställs.  

Rutinen är upprättad i samråd mellan socialförvaltning och 

utbildningsförvaltningen   

 

Utförande 

 

 Vid en vistelse på skyddat boende är det vårdnadshavarens uppgift att 

informera rektorn på barnens skola eller förskola. Detta går bra att 

göra via mail eller telefon.  

 

 Vårdnadshavaren kan välja att sjukanmäla barnen i ett första läge alt. 

informera om den rådande situationen 

 

 Sesam kan vara behjälplig i ovanstående genom att antingen göra det 

åt vårdnadshavaren eller lägga det som uppdrag på det skyddade 

boendet   

 

 Skolan bör av säkerhetsskäl inte veta var det skyddade boendet är 

beläget för att inte riskera att avslöja barnets vistelseort.  

 

 Så snart som det är möjligt behöver barnet/barnen komma igång med 

sin skolgång.  

 

 Beroende på situationen kan tre alternativ för skolgång bli aktuella 

och detta får Sesam, det skyddade boendet samt vårdnadshavaren 

resonera om utifrån den aktuella situationen.  

 

 

1. Skolgången fortsätter i ordinarie skola. 

 

2. Byte av skola d.v.s. skolgång i närheten av det skyddade boendet. 

 

Om barnet ska gå i skola i närheten av det skyddade boendet ska det 

skyddade boendet (detta ska framgå i vårdplanen) efter samtycke från 
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den placerade föräldern meddela utbildningsförvaltningen i aktuell 

kommun att det finns ett barn på boende som behöver skolplacering. 

 

Utbildningsförvaltningen i aktuell kommun ansvarar sedan för att 

barnet får en skolplacering och att barnet skrivs in i skolan. 

Utbildningsförvaltningen/Skolan meddelar också det skyddade 

boendet vad den är i behov av för information från föregående skola.  

 

Skyddat boende skickar den begäran till Sesam som ”avkodar” 

begäran (d.v.s. det ska inte framkomma från vilken kommun begäran 

kommer) och skicka vidare till den föregående skolan. Den 

föregående skolan lämnar ut uppgifterna till Sesam som 

vidarebefordra det till det skyddade boendet 

 

3. Anpassad studiegång.  

Om barnet inte ska gå i skola i närheten av boendet behöver barnets 

skolgång lösas på annat sätt. Rektorn vid den skolan där barnet gått 

behöver fatta beslut om anpassad studiegång t.ex. distansstudier.  

     

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten  
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§ 333 Dnr 2020-000177 001 

”Micro”catering samt frågan om återöppning av 
restauranger efter alkoholstopp kl. 22:00 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 

 

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen 

beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och 

barer från klockan 22:00. Förbudet började gälla 20 november 2020 och 

gäller till utgången av februari 2021.  

 

Barer, nattklubbar och restauranger har bedömts som riskmiljöer då alkohol 

kan leda till att omdömet sviktar och att det börjar slarvas med att hålla 

avstånd. De allmänna råden har inte följt i sådan utsträckning som har varit 

tillräcklig för att bryta smittspridningen. Med anledning av detta är 

servering, som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl, och andra 

jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, förbjuden mellan 

klockan 22:00 och 11:00 enligt förordningen (2020:956). Förordningen 

gäller för samtliga typer av serveringstillstånd inklusive catering.  

 

Förbudet gäller inte på särskilda boende (till exempel äldreboenden) eller 

rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.  

 

Alkohol-och tobakshandläggare har, med anledning av ovanstående, fått i 

uppdrag av arbetsgruppen för covidrelaterade frågor i Ronneby kommun att 

ta fram ett underlag till socialnämnden avseende två frågeställningar som har 

uppkommit i och med den nya lagstiftningen om tillfälligt förbud mot 

servering av alkohol. Dels gäller det frågan om så kallad ”micro”catering 

och dels gäller det frågan om hur länge restaurangerna ska hålla stängt efter 

utrymning om de vill återöppna för servering av lättdrycker, folköl samt 

matservering.  

 

”Micro”catering 

 

Politiker i vissa kommuner har frångått alkohollagen vad gäller reglerna för 

så kallad ”micro”catering med förevändning att man vill stötta 

restaurangbranschen. Med anledning av detta och den senaste förordning 

anser arbetsgruppen för covidrelaterade frågor i Ronneby kommun att frågan 
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bör lyftas till socialnämnden för ett ställningstagande och klargörande vad 

Ronneby kommun står i frågan. 

 

Vad säger lagstiftningen 

Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning med ett uttalat mål 

att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.  

 

I enlighet med 8 kap 4 § alkohollagen har den som meddelats ett 

stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet rätt att servera 

färdiglagad mat och alkoholdrycker till slutna sällskap som sker antingen i 

en för tillfället hyrd lokal eller i ett enskilt hem, givet att serveringen sker i 

enlighet med tillämpliga bestämmelser i alkohollagen. 

 

Den som har beviljats ett stadigvarande serveringstillstånd för 

cateringverksamhet till slutet sällskap ska inför varje cateringstillfälle 

anmäla cateringstillfället/serveringslokalen till kommunen för att kommunen 

ska kunna godkänna lokalen utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv (8 kap 4 § 

AL, 8 kap 16 § AL). Vad gäller servering i någons hem kan det dock av 

naturliga skäl inte krävas att lokalen ska vara lämplig ur 

brandsäkerhetssynpunkt enligt alkohollagen. Kommunen har heller inte 

möjlighet att genomföra tillsyn i enskilda hem enligt Prop. 2009/10:125 s. 

170 och s. 101. 

 

Emellertid, servering av alkohol-och alkoholdrycksliknande preparat ska 

alltid genomföras med social kontroll, vilket innebär att serveringen ska vara 

under uppsikt av ansvarig person. Den som är ansvarig för denna uppsikt är 

tillståndshavaren eller dennes serveringsansvariga (SOU 1993:50 s. 122 och 

SOU 2009:22 s. 156). Uppsikten av serveringen avser att säkerställa att 

ordning och nykterhet varar under hela tiden som serveringen är tillåten på 

serveringsstället. Uppsikten ska därmed upprätthållas under hela den 

serveringstid som lokalen används för servering av gäster (SOU 2009:22 

s.191).  

 

Vid servering genom catering innebär detta att det alltid ska finnas en 

ansvarig person på plats under hela den tid som serveringen pågår. Detta för 

att tillståndshavaren ska ha kontroll på att lagens bestämmelser följs. 

Tillståndshavaren/serveringsansvarig ska kontrollera t.ex. att servering 

endast sker till personer som har fyllt 18 år (3 kap. 7,8 §§ alkohollagen). 

Tillståndshavaren/serveringsansvarig ska även överblicka att serveringen av 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat sker måttfullt och att 

störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks (8 kap. 20 § 

alkohollagen).  
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Detta innebär att tillståndshavaren eller utsedd serveringsansvarig personal 

inte får lämna serveringsstället, lokalen eller det enskilda hemmet, förrän 

serveringen har avslutats. Tillståndshavaren eller av denne utsedd 

serveringsansvarig ska finnas på plats så länge servering av alkoholdrycker 

eller alkoholdrycksliknande preparat pågår. Detta för att kunna ha kontroll 

på verksamheten (8 kap. 18 § alkohollagen). Folkhälsomyndigheten har 

uttryckt att kravet om serveringsansvarig personal, i enighet med 8 kap. 18 

§ alkohollagen, är särskilt viktig när det gäller servering i någons hem i 

samband med catering eftersom kommunen inte har möjlighet att utöva 

tillsyn på denna plats. 

 

Endast en överlämning av alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat 

en kortare stund utgör ingen servering. Servering av alkohol mot betalning 

utgör en tjänst (SOU 2009:22 s. 145) och kan inte reduceras till endast 

överlämning av alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat utan 

innefattar flera tvingande moment för den som utövar tjänsten. En 

tillståndshavare anses, vid en överlämning av alkoholdrycker, inte ha 

fullgjort sitt ansvar gällande serveringsansvariges tillsyn och närvaro och 

kraven om ansvarsfull hantering enligt alkohollagen är därför inte uppfyllda.  

 

Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs beslut daterat 2020-09-14 framgår det 

dessutom att Växjö kommun tilldelas allvarlig kritik då Nämnden för Arbete 

och Välfärd har tillåtit servering till slutet sällskap genom catering trots att 

serveringen inte uppfyllt alkohollagens krav enligt 8 kap. 18 § om att 

serveringsansvarig ska finnas på plats under hela serveringstiden. 

 

I Länsstyrelsens beslut i ärendet går bland annat att läsa att alkohollagen är 

tydlig i kraven om serveringsansvariges närvaro under hela serveringstiden. 

Även förvaltningen påtalar kravet om serveringsansvariges närvaro under 

hela serveringstiden i ett av besluten om att inte godkänna serveringslokal. 

Utredningen visar att servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande 

preparat som tjänst och begrepp inte kan utföras om serveringstiden enbart 

kortas ned till ett överlämnande eftersom den tjänst som serveringen innebär 

inte har genomförts. I Länsstyrelsen beslut framgår att nämnden för arbete 

och välfärd är medveten om att serveringsansvarig lämnar serveringslokalen 

efter att ha dukat fram den mat och dryck som ingår i catering. Enligt 

Länsstyrelsen granskning uppfyller inte tillståndshavarens servering till 

slutna sällskap genom catering kraven i 8 kap 18 § AL. Nämnden har varit 

medveten om hur serveringen skett. Nämnden kritiseras för att den tillåtit 

servering på ett sätt som inte uppfyller alkohollagens krav. Kritiken är 

allvarlig då det är uppenbart att kunskap om alkohollagens krav om 

serveringsansvariges närvaro under hela serveringstiden finns hos Växjö 

kommun och nämnden trots detta tillåtit servering på ett sätt som saknar stöd 

i lagstiftningen, förarbeten och praxis. I beslutet från Länsstyrelsen i 
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Kronoberg framgår det också att Länsstyrelsen har meddelat att nämnden ska 

informera tillståndshavaren om gällande regler och säkerställa att 

tillståndshavaren fortsatt har serveringsansvarig på plats under hela den tid 

som servering genom catering pågår. 

 

Sammanfattningsvis  

Alkohol-och tobakshandläggare gör bedömningen utifrån gällande 

alkohollagstiftning och i samråd med Länsstyrelsen och övriga 

alkoholhandläggare i Blekinges kommuner att begreppet servering inte kan 

anses vara uppfyllt om en tillståndshavare har till avsikt att enbart en kortare 

stund överlämna mat och alkoholdrycker till ett slutet sällskap i ett hem.  

Att enbart överlämna alkoholdrycker är inte servering, utan 

alkoholförsäljning, vilket Systembolaget har monopol på, och att bryta mot 

kan, även om kommuner tillåtit det, ge enskilda krögare fängelse i upp till 

två år. 

 

Folkhälsomyndighetens bedömning är vidare att det är särskilt viktigt vid 

catering till det enskilda hemmet, att en serveringsansvarig finns på plats 

under hela serveringstiden, eftersom kommunen inte har rätt att genomföra 

tillsyn på en sådan yta. 

 

Barnperspektivet 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och barns rättigheter 

fick en stärkt ställning. Nu när barnkonventionen är lag ska all offentlig 

verksamhet genomsyras av ett barnrättsperspektiv.  

 

 

Barnrättsperspektivet innebär att barnkonventionen är utgångspunkt i 

planering, arbete och beslut som rör barn. Barn och unga påverkas av många 

beslut som fattas i kommunal verksamhet. Kommunen kan göra stor skillnad 

i barn och ungas liv. Hemmet ska vara en trygg plats för både vuxna och 

barn. Forskning visar på att alkohol är vanligt förekommande vid våldsbrott, 

så väl utanför hemmet som i nära relationer. Många barn växer redan upp i 

familjer där det finns problem med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld. 

Frågor man som kommun bör ställa sig i samband med frågan om så kallad 

”micro”catering är exempelvis: 

 

Bör kommunen främja en ökad konsumtion av alkohol i kommuninvånarnas 

hem? 

 

Främjar beslutet barns trygghet i hemmet? 

 

Bidrar beslutet till att minska våld i hemmet?  
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Barnperspektivet innebär att vuxenvärlden analyserar barnets perspektiv i 

förhållande till rådande villkor. Men man får heller inte glömma barnets 

perspektiv det vill säga barnets egen berättelse och uppfattning. Många barn 

tycker det känns obehagligt när vuxna dricker alkohol och de barn som sett 

sina föräldrar och/eller andra vuxna berusade beskriver känslor av otrygghet 

och till och med rädsla i dessa situationer 

(https://www.youtube.com/watch?v=o_yJEL6Y-gE). 

 

 

Regler för återöppning av restauranger efter alkoholstopp kl. 22:00 

 

Enligt lagstiftningen som beslutats av regeringen och de riktlinjer som 

kommit från Folkhälsomyndigheten så måste samtliga tillståndshavare med 

en serveringstid efter kl. 22:00 och fram till kl.11:00 anpassa sin 

serveringstid till den nya förordningen (§3) under tiden som den gäller, det 

vill säga mellan 20 november 2020 och 28 februari 2021.  

 

Detta innebär att serveringstiden för samtliga tillståndshavare med 

serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat begränsas till klockan 

22:00. Mellan klockan 22:00 och 11:00 är det med andra ord förbjudet att 

servera de alkoholdrycker som omfattas av serveringstillståndet.  

 

Den nya förordningen krav på att den tillståndspliktiga serveringen ska vara 

avslutad klockan 22:00 får även konsekvenser för när restaurangen ska vara 

utrymd. Av alkohollagen (2010:1622) framgår att restaurangen ska vara 

utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (8 kap 19 § 3 st.). 

Eftersom serveringen ska avslutas klockan 22:00 ska därför också 

serveringsstället vara utrymt senast klockan 22.30. Syftet med bestämmelsen 

är att motverka att gäster beställer stora mängder alkoholdrycker strax innan 

serveringstidens slut och sitter kvar och dricker dessa lång tid efter att 

sluttiden för servering har passerat. 

 

Enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kan restaurangerna öppna upp 

för servering av mat, lättdryck samt folköl efter att en viss tidsperiod 

förflutit (passerat) sedan serveringen av övriga alkoholdrycker har 

avslutats klockan 22:00 och restaurangen har utrymts och tömts på gäster 

klockan 22:30.  

 

De tillståndshavare med serveringstillstånd som önskar återöppna 

serveringsstället igen efter viss tidsperiod är skyldiga att anmäla detta till 

kommunen i enlighet med 9 kap 11 § AL.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_yJEL6Y-gE
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Begreppet ”en viss tidperiod” öppnar upp för kommunen att göra en egen 

bedömning av hur lång tid restaurangerna i kommunen måste hålla stängt 

innan de, om de så önskar, kan öppna igen.  

 

I dåvarande Folkhälsoinstitutets (FHI) allmänna råd till den förra 

alkohollagens serveringsbestämmelser fanns det följande skrivning: ”Efter 

det att restaurangen är utrymd bör den hållas stängd minst en timme innan 

den öppnas igen för alkoholfri servering”.  

Någon motsvarande reglering i det nya förslaget har emellertid inte kunnat 

hittas.  

 

Några kommuner däribland Stockholm har enligt SVT nyheter gjort 

tolkningen att restaurangerna kan öppna igen efter 30 minuter från att 

restaurangen utrymts 22:30, vilket betyder att restaurangerna där får öppna 

igen klockan 23:00. Carina Cutlip är chef för tillståndsenheten i Stockholm: 

”Vi går på vad folkhälsomyndigheten har skrivit och de skrev att det ska 

vara stängt en viss tid. I Stockholm tolkar vi det som 30 minuter, så får man 

öppna igen klockan 23:00. Det handlar om en halvtimme till att ställa om 

verksamheten och säkerställa att alkoholen är undanplockad, säger Carina 

Cutlip och tillägger: det kan tolkas olika i olika kommuner men i Stockholms 

stad har vi kommit fram till detta” (Tillståndsenheten i Stockholm: Grönt 

ljus för återöppnande av krogen efter stängning | SVT Nyheter). 

 

Då frågan är öppen för tolkning och kommunerna inte erhållit några 

ytterligare riktlinjer för detta varken från Folkhälsomyndigheten eller från 

Länsstyrelsen anser alkohol-och tobakshandläggare att man bör följa 

dåvarande FHI allmänna råd om att hålla stängt minst en timme efter det att 

serveringsstället har utrymts alternativt att man sållar sig till bedömningen 

som vissa andra kommuner redan har gjort, däribland Stockholm, om att 

hålla stängt minst 30 minuter efter det att serveringsstället ska vara utrymt. 

Kortare tid än så anser inte alkohol-och tobakshandläggare är rimligt då man 

får påminna sig om varför förordningen tillkommit i första hand.   

           

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar: 

 

- att inte frångå lagstiftningen vad gäller så kallade microcatering utan 

fortsätta att tillåta endast cateringverksamhet som följer 

alkohollagens gällande bestämmelser samt,  

 

- att följa dåvarande Folkhälsoinstitutets (FHI) allmänna råd till den 

förra alkohollagens serveringsbestämmelser om att hålla stängt minst 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/krogarna-oppnar-ater-efter-22-30
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/krogarna-oppnar-ater-efter-22-30
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en timme efter att serveringsstället har utrymts (22:30) innan 

restauranger därefter kan öppna igen vid 23:30.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Therese Åberg (M), Thomas Svensson 

(S), Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant (-) och Anna-Karin Wallgren 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Nicolas Westrup 

(SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar; 

- att inte frångå lagstiftningen vad gäller så kallade microcatering utan 

fortsätta att tillåta endast cateringverksamhet som följer 

alkohollagens gällande bestämmelser samt,  

 

- att följa dåvarande Folkhälsoinstitutets (FHI) allmänna råd till den 

förra alkohollagens serveringsbestämmelser om att hålla stängt minst 

en timme efter att serveringsstället har utrymts (22:30) innan 

restauranger därefter kan öppna igen vid 23:30. 

 

Protokollsanteckning 

Arbetsutskottet föreslår att innehållet i detta ärende ska tas upp som ett 

informationsärende på nämnden. 

________________ 

Exp: Akten, Peter Börjesson, Amelie Hultman 
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§ 334 Dnr 2020-000179 000 

Utredning Eringsboda brunn 

Enhetschef Peter Börjesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Eringsboda Brunn Nöjes AB med org. nr. 556336-9494,har meddelats 

tillstånd att servera starköl vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker 

vid Eringsboda Brunn, Eringsboda, i Ronneby kommun. Socialnämnden har 

på nedan angivna skäl fått anledning utreda huruvida 

serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen samt 

huruvida en åtgärd i form av en erinran, en varning eller återkallelse av 

tillstånd är aktuellt.  

Bilaga 

Utredning Eringsboda Brunn 

Bilagor yttranden      

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar;      

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.           

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.           

   

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar;  

- att Eringsboda Brunn Nöjes AB, med org.nr. 556336-9494, meddelas 

en erinran i enlighet med 9 kap 17 $ alkohollagen, med anledning av 

brott mot ordningslagen samt med anledning av kontrollavgift 

utfärdad av Skattemyndigheten. 

 ________________ 

Exp: Akten, Peter Börjesson, Amelie Hultman 
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§ 335 Dnr 2020-000004 709 

Övriga frågor/ärenden - 2020 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor/ärenden togs upp på aktuellt möte.      

________________ 

Exp: Akten 

 


