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Plats och tid

Stora Konfekten
kl. 14:00-18:00

Beslutande

Leif Hansson (S) (vice ordförande)
Lars-Ivan Gustafsson (S)
Anna-Maria Olsson (S)
Karin Josefsson (L)
Heide Kamperin (L)
Ingbritt Johansson (C)
Inger Carlborg (M)
Kristina Poulsen (SD)
Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Maria Adrell (V)
Ulf Unosson (S) ersätter Margaretha Svensson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Christer Undemar (L)
Harriet Ljungdahl (MP)
Malin Fransson (SD)
Carl Adamsson (C)

Övriga deltagare

Britt Andersson Näsman (S)
Britt Berggren (M)
Karin Alvermalm (förvaltningschef)
Anne Forssell (avdelningschef unga)
Tanja Mattsson (avdelningschef vuxna)
Peter Karlsson (avdelningschef stab)
Karin Hallgren (nämndsekreterare)
Sofia Landén (utvecklingsansvarig)
Malva Adrell (socionomstudent)

Utses att justera

Leif Hansson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
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Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-02-26

Datum för anslags
nedtagande
Socialförvaltningen, Sidenvägen 7F

2019-03-20
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Karin Hallgren
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§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Information och överläggningar
Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Harrys Alingsås
Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018
Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till
vård- och omsorgsnämnden
Socialnämndens årsredovisning 2018
Flerårsstrategi för Socialnämnden 2019-2021
Meddelanden
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§ 16

Information och överläggningar
A/ Ansträngt på avdelning unga, bemanningen är problematisk och inflödet högt just nu

Justerandes sign
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§ 17 2019.020 SN

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Harrys Alingsås
Ärendebeskrivning
Estrad är en modern arena för kultur, konferens, event och sportevenemang. Olika typer av
idrottsarrangemang, konserter, utställningar, mässor och konferenser mm. har ägt rum i Estrad arena.
Harrys är beläget på första våningsplanet i Estrad arena och har sedan våren 2014 ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten.
Sökanden har nu lämnat in en ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten inne i arenan i samband
med en Entreprenörsgala enligt inlämnad planritning daterad den 2019-01-25. Ytan kommer att
möbleras med bord samt sittplatser för cirka 300 matgäster.
Beredning
I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning
formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.
Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande
innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a.
pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i
alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare
brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.
Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och uppfyller
lämplighetskraven.
Ansökan avser serveringstid mellan klockan 17.00 – 01.00. Polisen, räddningstjänsten och
miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.
Verksamheten bedöms ej medföra alkoholpolitiska olägenheter.

Beslut
Socialnämndens beslut
Estradrestaurangen AB har hos Socialnämnden ansökt om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten i Estrad arena den 8 mars 2019 med serveringstiden 17.00 - 01.00.
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§ 18 2019.004 SN

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med
bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp
från liknande produkter.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen omfattar
också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning, förpackning,
marknadsföring, handel och tillsyn mm.
Med anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en
tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som
idag finns gällande serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobak får beviljas endast till den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt.
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras att finansieringen av verksamheten
inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något bulvanförhållande mm.
Hanteringen av den nya tobakslagen medför att kommunen behöver införa avgifter kopplat
till ansökan av handel med tobak och liknande produkter.
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och
Justerandes sign
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liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att kommunens
kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan
komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.
De flesta kommuner har ännu inte hunnit fatta något beslut gällande avgifter vid kommande
ny lagstiftning. Några kommuner är dock klara. Örebro och Eskilstuna har fattat beslut om
ansökningsavgift för tobakstillstånd och lagt sig på en nivå med ett par tusen kronor lägre än
deras taxa för serveringstillstånd. Varberg kommun har fattat beslut om samma avgift för
tobakstillstånd och serveringstillstånd. Vid telefonsamtal med närliggande kommuner,
Göteborg, Borås och Lerum finns tankar på att ansökan för tobakstillstånd ska ligga ett par
tusen kronor under taxan för deras serveringstillstånd.
Kommunfullmäktige har 2019-01-30, § 7 fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn, efter förslag från socialnämnden.
- Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
- Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Det här innebär att två nya taxor kopplade till den nya tobakslagen behöver införas och
bedömningen är att de ska vara cirka 80 procent av kostnaden för kostnaderna kopplade till
serveringstillstånd:

Avgiftsslag

Kostnad i kronor

Ansökan om tobakstillstånd

8000

Avgift för betydande ändring i bolag

2600

De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för tillstånd enligt lag om
tobak och liknande produkter att gälla från och med 2019-07-01.
Avgifterna ska revideras vartannat år.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 19 2018.047 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8
§ kommunallagen samt till IVO enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om

1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet

3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt
fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg.

Beredning
Rapporteringstillfälle
17 januari 2019
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

Beslutsdatum

Typ av beslut

2017-02-07
2017-12-01

Bostad med särskild
service 4.1 § och 5.7 §
Kontaktfamilj 4.1 §

2017-12-01

Kontaktfamilj 4.1 §

2017-12-12

Kontaktfamilj 4.1 §

2017-12-12

Kontaktfamilj 4.1 §

2017-12-20

Kontaktfamilj 4.1 §

2017-12-20

Kontaktfamilj 4.1 §

2018-03-07

Bostad med särskild
service 4.1 §
Kontaktfamilj 4:1 §

2018-04-10

Justerandes sign

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts
Tackat nej till erbjudande
2017-12-14.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Svårt att hitta kontaktfamilj
som vill ta emot syskon.
Resursbrist, saknar ledig
bostad
Den enskilde har tackat
nej till erbjudande 201806-19

Justerandes sign

Justerandes sign

Lagrum
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
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2018-06-05
2018-07-05

Bostad med särskild
service 4.1 §
Bostad först

2018-08-31

Kontaktperson

2018-09-06
2018-09-11

Kontaktperson
Bostad med särskild
service 4.1 §

Resursbrist, saknar ledig
bostad
Resursbrist, saknar ledig
bostad
Tackat nej till ett förslag
2018-10-11, väntar på nytt
förslag
Resursbrist, svårrekryterat
Resursbrist, saknar ledig
bostad

SoL
SoL
SoL
SoL
SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Saknas för denna period.
3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

Beslutsdatum

Typ av beslut

2015-11-03

Bostad med särskild
service 4.1 §

2017-05-24

Kontaktfamilj 4.1 §

Datum för
verkställighet, avslut
2019-01-11

Lagrum

2018-10-26

SoL

SoL

Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 91.
Beslut
Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 4 2018 och översänder rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
E&Y
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§ 20 2019.016 SN

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård och
äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås dels att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs också att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden
Beredning
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
I detta ärende föreslås också att socialnämnden lånar ut de inaktuella allmänna LSShandlingar som vård och omsorgsnämnden behöver i referenssyfte och att socialnämnden
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 93
Beslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef där ansvaret för de inaktuella allmänna LSShandlingarna regleras.
2. Socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att överlämna eller införliva de
aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSS-verksamheten vidare med vård
och omsorgsnämnden.
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Expedieras till
Kommunfullmäktige
Vård och omsorgsnämnden
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§ 21 2019.023 SN

Socialnämndens årsredovisning 2018
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett årsbokslut enligt
styrmodellens anvisningar.
Beredning
Socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 följs upp i årsbokslutet.
I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden har arbetat med tilldelade uppdrag från
kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med
indikatorer. Vid årsbokslutet kan konstateras att samtliga uppdrag och åtaganden har
genomförts under året med undantag från ett åtagande som bedöms kunna uppnås under
planperioden.
Socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget om 6 058 tkr. Underskottet beror
huvudsakligen på att budgeterade intäkter från vård- och omsorgsnämnden avseende
insatser för brukare med LSS-beslut endast delvis har realiserats.
Uppföljning av 2018 års internkontrollplan ingår i bokslutet.
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 94.
Beslut
Socialnämndens beslut
Årsbokslut för socialnämnden 2018 godkänns.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 22 2019.005 SN

Flerårsstrategi för Socialnämnden 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde Flerårsstrategi 2019-2021 den 12 december. Den politiska
avsiktförklaringen är grunden för flerårsstrategin och där fullmäktiges prioriterade mål med
indikatorer finns angivna. I flerårsstrategin framgår även de uppdrag som riktats till
nämnderna och budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de
nästkommande två åren fastställs.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämndens flerårsstrategi för 2019-2021 antas.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 23

Meddelanden
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-14, § 13 Val av ledamöter till central samverkan
(Cesam) med anledning av ny nämndorganisation från och med den 1 januari 2019.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-30, § 6, Riktlinjer för socialnämndens avgifter.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-30, § 7, Nya avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen
Protokollutdrag kommunfullmäktige 2019-01-30, § 10, Svar på motion om att inrätta en intern
bytessajt för överblivna kommunala möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
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