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SOCIALNAMNDEN

SN § 107

DNR SN 1/2017

Månadsuppföljning 2017-10-31
Sammanfattning
Socialförvaltningen prognosticerar för året 2017 ett positivt resultat på 5 750 tkr.
Detta är en förbättring från föregående prognos med 400 tkr. Prognosen inkluderar nu den del av flyktingbufferten som ska lyftas till resultatet år 2017. Räknas
denna del bort blir prognostiserat resultat 4 250 tkr. Räknar man även bort tilldelning för äldre befolkning som ska täcka ny avdelning på Hagen nästa år, engångsintäkter och retroaktiva ersättningar under året så blir prognostiserat resultat 895 tkr. 895 tkr är med andra ord det resultat ordinarie verksamhet kan redoVIsa.

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Fö1· kiinncdom
till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SN § 108

Sid 4

DNR SN 66/2017

Detaljerad budget 2018

Sammanfattning
Den 3 oktober tog socialnämnden beslut om Budget 2018-2020 innehållande organisation, mål samt ekonomisk fårdelning på en övergripande nivå. Socialnämnden beslutade också att förvaltningen skulle återkomma med en detaljerad
budget på verksamhetsnivå. I denna reviderade version finns fårdelning per verksamhetsområde och också en beskrivning av aktiviteter får hur målen ska uppnås.
Sist i rapporten finns också en fårdelad budget per enhetsnivå.
Budgeten på ansvarsområdesnivå avviker från beslutet i oktober. Enheten får ensamkommande barn delas upp på två områden; myndighet och IFO verkställighet. Detta gör att budgetramen får dessa två justeras. Totalt sett budgeteras verksamhet Ensamkommande med ett nollresultat Med nuvarande vetskap kommer
ca l ,5 mnkr att behöva tas från bufferten år 2018.
Samtliga placeringskostnader inom IFO flyttas från Socialt stöd till Myndighet då
det är denna enhet som ansvarar får dessa. Ä ven personlig assistans i extern regi
flyttas från Socialt stöd till Myndighet, med denna flytt samlas all verksamhet
inom LSS som har externa utfårare under Myndighet.
Kapitalkostnadspotten får 2018 är ännu inte utfårdelad. Ny hantering av interna
hyror innebär en ramväxling från hyresgäst (SN) till hyresvärd (TN). Ramväxlingen är kostnadsneutral och påverkar inte verksamhetens övriga kostnader/intäkter. Denna del är inte beslutad och genomförd. Detta innebär att en ny
ram kommer att arbetas fram och informeras om till nämnden i början av 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14
Budgetbeslut KF§ 71 /2017-06-20 DNR KS "033/2017 942
Beslut SN § 89/2017-10-03
Beslut KF§ 121/2017-11-14 DNR KS 033/2017 942
Budget 2018 (bilaga l, SN § 108/2017-11-28)

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Reviderad budget godkänns.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
l . Reviderad budget godkänns (bilaga 1, SN § 108/2017-11-28).

Expc<licras till:

Kommunfullmektige

För kHnnctlom
till :

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNAMNDEN

SN § l 09

DNR SN 97/2017

Attestanter 2018
Sammanfattning
Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår
om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till
ekonomikontoret

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09
Attestreglemente får Herrljunga Kommun
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare får Socialförvaltningen (bilaga
l, SN § 109/2017-11-28).

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner bifogad fårteckning över beslutsattestanter och
ersättare. Förteckningen ska gälla från 2018-01-0 l.
• Förvaltningschefhar rätt att göra ändringar i attestlistan under 2018.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden godkänner bifogad fårteckning över beslutsattestanter och
ersättare (bilaga l, SN § 109/2017-11-28). Förteckningen ska gälla från
2018-01-01.
2. Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2018.

Expedier"s till:

Ekonomi avdelningen

För ldinncdom

till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sid 6
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SOCIALNAMNDEN

SN § 110

Förvaltningen informerar
Sammanfattning
Socialchef informerar om att den nya organisationen trädde ikraft 13 november
och att avtal om MAS-tjänster slutits med Vårgärda under MAS frånvaro.
Förvaltningen har tidigare fått frågan om blåtand i hemtjänstbilarna och stabschef
informerar om att det finns i bilarna men en insats i hur det ska användas kan behövas.
Verksamhetschef for vård och informerar att upphandlingen av arbetskläder är
klar, att ny enhetscheffår hälso- och sjukvård har börjat och att de arbetar med
att höja standarden på Hemgården.
Enhetscheferna for hemtjänsten informerar om sin verksamhet, det forbätttingsarbetet som genomfOrts och planer får 2018.
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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SN § 111

DNR SN 93/2017

Information Lex Sarah

Sammanfattning
SAS/kvalitetssamordnare informerar om rapport från Hemgården angående brister i bemötande från personal till boende, då händelsen skett flera gånger är bedömningen att det är allvarligt och händelsen är anmäld till IVO.
Informationen läggs till handlingarna.
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SOCIALNAMNDEN

SN § 112

DNR SN 96/2017

Information om öppna jämförelser
Sammanfattning
Hemtjänsten har på flertalet frågor ökat andelen positiva svar sedan forra året.
I jämforelse med andra kommuner och med riket ligger hemtjänsten i Herrljunga
i linje med, eller något under, övriga i sina resultat. Gällande ett gott bemötande
ligger Herrljunga hemtjänst i topp tillsammans med några andra kommuner.
Inom särskilt boende har andel positiva svar ökat på l 7 av 20 frågor och ligger
därmed i linje med andra kommuner och riket. Personalens bemötande är en av
de frågor som får en högre andel positiva svar sedan forra mätningen. En ökning
av andel positiva svar gäller också den fysiska miljön- gemensamhetslokaler
och utemiljön.
De frågor som både hemtjänsten och särskilt boende har forsämrat sitt resultat på,
är om den enskilde känner till vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
samt anhörigas uppfattning om samarbetet mellan sig och hemtjänsten respektive
boendet.
Resultat for Herrljunga kommun i "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017"
visar att 85 procent av de svarande i hemtjänsten är sammantaget nöjda med den
hemtjänst de har. Av de svarande på särskilt boende är 89 procent sammantaget
nöjda med sitt äldreboende.
Utmaningar framåt är ständiga forbättringar, forbättra sina egna resultat och att
bibehålla resultat över tid.
Tre frågor där andelen positiva svar i hemtjänsten respektive boende är högst
(siffror inom parentes är 2016 års resultat):
Hemtjänsten
personalen brukar bemöta mig på ett bra sätt 99 (96) procent
personalen brukar ta hänsyn till mina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska
utfåras 89 (86) procent
det är lätt att komma i kontakt med personalen vid behov 86 (79) procent
Särskilt boende
personalen brukar bemöta mig på ett bra sätt 94 (88) procent
det känns tryggt att bo på mitt äldreboende 89 (84) procent
är sammantaget nöjd med mitt äldreboende 89 (84) procent
Undersökningens resultat i sin helhet är ett verktyg som ger indikationer på utvecklingsområden i det fmisatta arbetet med ständiga forbättringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-1 O
Sammanställning (presentation)
Infonnationen läggs till handlingarna.

Juslerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNAMNDEN

SN § 113

DNR SN 85/2017

Nytt schablonbelopp 2018 för personlig assistans - externa utförare

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i december 2016 att fastställa ersättningsnivån får utfårare inom personlig assistans enligt LSS till 260 kr att gälla från och med den l
januari 2017.
Förvaltningen föreslår att denna ersättningsnivå höjs till 267 kr från och med den
l januari 2018 vilket motsvarar en höjning på 2, 7 %.
Priset baseras på kommunens kostnader får personlig assistans i egen regi och
inkluderar grundlön, ob-tillägg, semesterlön, arbetsgivaravgifter, övriga kostnader samt beräknad löneökning 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-06
Socialnämnden § 13 8/2019-11-29

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Ersättningsnivån får utfårare inom personlig assistans enligt LSS fastställs ti11267 kr/ timme och gäller från den l januari 2018.
Carina Fredriksen (S) föreslår att beslutet fårtydligas med 267 kr/timme.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut med Carina Fredriksens
(S) tilläggsfårslag antas och finner att så sker.

Socialnämndens beslut
l. Ersättningsnivån får utfårare inom personlig assistans enligt LSS fastställs till 267 kr/timme och gäller från den 1 januari 2018 .

Justerandes sign

Expedieras till !

Externa utfdrcue av personlig assistans enlig LSS

för klinnedom
till:

Chefföl myndighetsenheten

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNAMNDEN

SN § 114

DNR SN 91/2017

Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter

Sammanfattning
Herrljunga kommun ingår i Tillståndsenheten I Samverkan. Tillståndsenheten
ombesörjer upprätthållandet och genomforandet av arbete i enlighet med alkohollagen, tobakslagen och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i all fall
där kommunen inte specifikt måste fatta beslut enligt lag. Detta innebär att kommunen köper tjänsterna av Lidköpings kommun.
Tillståndsenheten har tagit fram rekommendationer på ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel samt e-cigaretter.
Ändringen sedan förra avgifterna är ett tillägg av avgift e-cigaretter med påfyllnadsbehållare som har tillkommit i socialnämndens ansvars område sedan förra
avgifterna antogs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13
Ansöknings- och tillsynsavgifter (bilaga l, SN § 114/20 l 7-11-18)

Förslag till beslut
Förvaltningens forslag till beslut:
• Ansöknings- och tillsynsavgifter godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige for fastställande.

Beslutsg§ng
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
1. Ansöknings- och tillsynsavgifter godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige for fastställande (bilaga l, SN § 114/2017 -11-18).

l~xpcdicr"s

För
till:

Justerandes sign

l~

till:

Kommunfullm~ktige

kiinn~dom

Utdragsbestyrkande
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SN

~

DNR SN 47/2017

115

Revidering av riktlinjer Alkohol, läkemedel, tobak och ecigaretter
Sammanfattning
Socialnämnden köper tjänsten får handläggning och tillsyn av alkoholtillstånd,
anmälan av folköl- och tobaksförsäljning samt handel med receptfria läkemedel
och e-cigaretter från Lidköpings kommun. Lidköping kommun har kommit med
en ny rekommendation till riktlinje. Gulmarkerad text är sådant som inte fanns
med i rekommendationerna från Lidköping men som fanns reglerade i Herrljungas tidigare riktlinjer. Blåmarkerad text är sådant som är nytt i rekommendationerna i fårhållande till Herrljungas tidigare riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-17
Riktlinjer får alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt handel med
receptfria läkemedel och e-cigaretter (bilaga l, SN 115/2017 -11-28)

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Riktlinjer får alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt handel
med receptfria läkemedel och e-cigaretter godkänns.

Beslutsg§ng
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
1. Riktlinjer får alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt handel
med receptfria läkemedel och e-cigaretter godkänns (bilaga l, SN
115/2017-11-28).

Expedieras till:
För klinnedom
till:

Justerandes sign

Alkoholhandläggare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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SOCIALNAMNDEN

SN § 116

DNR SN 20/2017

Föreningsbidrag 2018
Sammanfattning
Det har kommit in åtta ansökningar om foreningsbidrag for 2018. Av dessa har
sju kommit in i tid och haft fullständigt underlag. Totalt omfattar ansökningarna
187 940 kr. I budget for 2018 finns det 130 000 kr att fårdela på de ansökande.
I socialnämndens riktlinje for foreningsbidrag står det att ansökningar som inkommer for sent, efter 25/8, behandlas om det finns medel över efter hantering
av ansökningar som inkommit i tid. Då de ansökta medlen överstiger utrymmet i
budget kommer ansökan från DHB inte behandlas då den inkommit forsent
Förening
PRO Gäsene

SPF' knutpunkten
FUB
BlUS
Kvinnojouren
Brottsofferjouren
KF länken
DHB Västra
Summa

Ansökt belopp
8 000
s 400
10 000
20 240
112 800
20 000
10 000
1 soo
170 soo

Förslag 2017
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Förslag 2018
3 000
S 000 kr
3 000
6 000
8 000 kr
9 000 kr
8 000
96 000 kr
100 000
2 000 kr
s 000
s 000 kr
s 000

s 000 kr

Okr
130 000 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Okr
130 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet
Socialnämndens riktlinjer for foreningsbidrag
Ansökan från PRO Gäsene inkommen 2017-04-19
Ansökan från SPF knutpunkten inkommen 2017-02-23
Ansökan från FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga inkommen 2017-07-14
Ansökan från BRIS väst inkommen 2017-08-25
Ansökan från Kvinnojouren Borås inkommen 2017-08-24
Ansökan från Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga inkommen 2017-07-26
Ansökan från kamratforeningen länken i Herrljunga inkommen 2017-04-12
Ansökan från DHB Västra inkommen 2017-08-30

l

Juslerandes sign

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN
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Sammanträdesdatum
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Fortsättning SN § 116

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
Föreningsbidrag fårdelas enligt fciljande och betalas ut senast i februari 2018 :
PRO Gäsene- 3 000 kr
SPF Knutpunkten- 3 000 kr
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga- 6 000 kr
BRIS Väst - 8 000 kr
K vinnojauren Borås - l 00 000 kr
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga- 5 000 kr
Kamratfåreningen länken i Herrljunga- 5 000 kr
DHB Västra- O kr
Magnus Lennartsson (M) fareslår att fåreningarna får motsvarande belopp de
fick 2017.
Ragnar Emanuelsson (C) bifaller Magnus Lennartssons (M) fcirslag.
Åke Henningsson (KD), Helene Sandqvist Benjaminsson (L), Kitty Andersson
(S) och Carina Fredriksen (S) bifaller fcirvaltningens fårslag till beslut.

Beslutsg§ng
Ordfåranden ställer fårslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar
i enlighet med fcirvaltningens fårslag till beslut.

Socialnämndens beslut
1. Föreningsbidrag fårdelas enligt fciljande och betalas ut senast i februari
2018:
PRO Gäsene - 3 000 kr
SPF Knutpunkten - 3 000 kr
FUB Alingsås, Vårgårda och Herrljunga- 6 000 kr
BRIS Väst- 8 000 kr
Kvinnojouren Borås -100 000 kr
Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga- 5 000 kr
Kamratfåreningen länken i Herrljunga- 5 000 kr
DHB Västra- O kr

Reservation
Magnus Lennartsson (M) och Ragnar Emanuelsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Expc<ticras till:

PRO G~sene, SPF Knutpunkten, BRIS väst, FUB Atinggås, VårgårdR, He1ri.jungR, 13rottgofferjourcn Alingsås,
Lerum, Vårgårda, Hen-ljunga, Kvinnojouren Borfls. Kamratföreningen ltinken i HetT\junga, DHB Våstta

För kiinncdum
till:

.lenny Andersson, Controller

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNAMNDEN

SN § 117

DNR SN 98/2017

Val av ersättare till socialnämndens myndighetsutskott

Sammanfattning
Val av ersättare till socialnämndens myndighetsutskott behöver göras efter Susanne Ström (S).

Förslag till beslut
Anette Rundström (S) föreslår att Kitty Andersson (S), Eggvena Skogsgläntan l,
524 91 Herrljunga, väljs till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott

Beslutsg§ng
Ordföranden frågar om Anette Rundströms (S) förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden väljer Kitty Andersson (S), Eggvena Skogsgläntan l, 524
91 Herrljunga, till ersättare i socialnämndens myndighetsutskott för resterande del av mandatperioden.

Expedieras till :

Kitty And ersson

För kiinncdom
till :

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sid 17

2017-11-28

SOCIALNAMNDEN

SN § 119

DNR SN l 01/2017

Begäran om planändring för Hagen

Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att utveckla Hagen till kommunens demenscentra.
För att kunna samla all kompetens på Hagen samt kunna erbjuda boende till personer med demenssjukdom behöver Hagen byggas ut. Tillgänglig mark får utbyggnad är det grön/skogsområde öster om Hagen (Herrljunga 6:3). För att
kunna påbörja planeringen får utbyggnation av Hagen behöver detaljplanen får
området ändras. Socialnämnden behöver därfår skicka en begäran till kommunstyrelsen att få planen ändrad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-22
Karta över Hagen
Socialnämnden§ 17/2017-02-28

Förslag till beslut
Förvaltningens fårslag till beslut:
• Socialnämnden begär om detaljplanändring får nybyggnation av äldreboende på markområde Herrljunga 6:3.
Magnus Lennartsson (M) föreslår att ärendet återremitteras får kompletterande
argument varfår planändring ska ske.

Beslutsgäng
Ordfåranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så
sker.

Socialnämndens beslut
l. Socialnämnden begär om detaljplanändring får nybyggnation av äldreboende på markområde Herrljunga 6:3.

Reservation
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till fårmån får eget förslag.

EXJlCdicr•s till:
Fö1· klinnedom
till:

l

Juslerandes sign

l~

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 18

Sammanträdesdatum

2017-11-28

SOCIALNAMNDEN

SN § 120

Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

Nr

Meddelandeförteckning

DNR

Domar inkomna under tidsperioden 2017-10-31--2017-11-27
2

Beslut om kommuntal 2018 från
Länsstyrelsen

SN 94/2017

3

KS § 183 Riktlinjer avseende
sponsring för Herrljunga kommun

Postlista SN
2017:19

Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

l~

l "''""'""''""""

~ ~ HERR LJUNGA KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 19

Sammanträdesdatum

2017-11-28

SOCIALNAMNDEN

SN § 121

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2017-10-01-2017-10-31
Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet

Nr

Delegationsheslut

DNR

Delegeringsbeslut - IFO,
fattade under tidsperioden
2017-10-01--2017-10-31

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

2

Delegeringsbeslut -bistånd,
fattade under tidsperioden
2017-10-01- -2017-10-31

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

3

Delegeringsbeslut- färdtjänst,
fattade under tidsperioden
2017-10-01--2017-10-31

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

Socialnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Expedie ra s till:

Justera ndes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, SN § 109/2017-11-28
Socialnämndens attestanter 2018

Upprättad:

2017-11-10

Beslutad:
Senast reviderad :

Kostnadsställe
4 * samtliga kostnadsställen
4000 Socialnämnden

Beslutsattestant

Ersättare 1

Socialchef
SNs ordförande

stabschef

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

Vht-chef socialt stöd

Ersättare 2

Förvaltningsledning
4100 Förvaltningsledning

Socialchef

stabschef

Vht-chef socialt stöd

4101 Förbundsavgifter
4102 Bidrag till organisationer

Socialchef
Socialchef

stabschef

Vht-chef socialt stöd

stabschef

Vht-chef socialt stöd

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

Centralt stöd
4201 Stab
4202 Förvaltningsgemensamt

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

4203 System

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

4205 Bemanningsenhet

stabschef

Socialchef

4206 Timpersonal bemanning

stabschef

Vht-chef vård och omsorg
Vht-chef vård och omsorg

4207 Bemanningspool

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

Socialchef

4212 Administrativ enhet

stabschef

Vht-chefvård och omsorg

Socialchef

4214 Omsorgsavgifter

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

4230 Färdtjänst

stabschef

Vht-chef vård och omsorg

Socialchef

4211 Handläggning ÄOF

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4240 LSS extern regi

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4241 Kontaktperson Sol

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4601 Alkoholtillstånd

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4631 Barn och familj gemensamt

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4632 Social beredskap

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4633 Familjerätt/rådgivning

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4634 Barn och ungdomsvård

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

Myndighet

~./R,._~

Bilaga l, SN § 109/2017-11-28
Beslutsattestant

Ersättare l

Ersättare 2

4641 Vuxen gemensamt
4644 Vuxen vård missbruk

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4650 Ekonomiskt bistånd

Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4661 Handläggning ÄOF

Vht-chef Myndighet
Vht-chef Myndighet

Vht-chef socialt stöd
Vht-chef socialt stöd

Socialchef

4664 EKB vård

Vht-chefvård och omsorg

stabschef

Socialchef

Vht-chef vård och omsorg

stabschef

Socialchef

Vht-chef vård och omsorg

stabschef

Socialchef

4410 Hemtjänst Landsbygd gemensamt

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort

Vht-chef vård och omsorg

4411 Hemtjänst Herrljunga landsbygd

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort

Vht-chef vård och omsorg

4422 Trygghetslarm

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort

Vht-chef vård och omsorg

4412 Hemtjänst Herrljunga tätort

Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Vht-chef vård och omsorg

4423 Nattpatrull

Enhetschef Hemtjänst H-lj Tätort

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Vht-chef vård och omsorg

4413 Hemtjänst Ljung

Enhetschef Hemtjänst Ljung

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Vht-chef vård och omsorg

4414 Hemtjänst Ljung adm

Enhetschef Hemtjänst Ljung

Enhetschef Hemtjänst H-lj Landsbygd

Vht-chef vård och omsorg

4213 Utskrivningsklara

Enhetschef Stöd ordinärt boende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4440 stationsvägen gemensamt

Enhetschef Stöd ordinärt boende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

Kostnadsställe

Vård och omsorg
44* samtliga kst under Vård & Omsorg
4400 Vård och omsorg gemensamt
4403 Vård och omsorg i annan kommun

Socialchef

4441 Korttidsboende Furuhagen dag

Enhetschef Stöd ordinärt boende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4442 Korttidsboende Furuhagen natt

Enhetschef Stöd ordinärt boende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4443 Dagträff stationsvägen

Enhetschef Stöd ordinärt boende
Enhetschef Stöd ordinärt boende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4444 Trygghetsboende

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4450 Hagen gem

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4451 Enehagen

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4452 Björkhagen

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4453 Hagen Natt

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4454 Ekhagen

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

(d- ,/J.A.
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Kostnadsställe
4455 Lärkhagen

Beslutsattestant

Ersättare l

Ersättare 2

Enhetschef Säbo Hagen

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4460 Hemgården demens gem

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Vht-chef vård och omsorg

4464 Hemgården Demens Dl och D2

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Vht-chef vård och omsorg

4466 Hemgården Demens C1

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Vht-chef vård och omsorg

4461 Hemgården omvårdn gem

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4463 Hemgården natt

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4467 Hemgården Omvårdnad C2

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4468 Hemgården Omvårdnad Al
4469 Hemgården Omvårdnad A2

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

Enhetschef Säbo Hemgården Omv

Enhetschef Säbo Hemgården dem

Vht-chef vård och omsorg

4470 Hälso och sjukvård gem
4471 Rehab

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chefvård och omsorg

4472 sjuksköterskor dag

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4473 sjuksköterskor natt

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chefvård och omsorg

4474 Fotvård

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4475 Hälso och sjukvårdsmaterial

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

4476 Inkontinensartiklar

Enhetschef Hälso och sjukvård

Enhetschef Säbo Hagen

Vht-chef vård och omsorg

-(k
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Kostnadsställe
Socialt stöd
46* samtliga kst under Socialt stöd

Bes l utsattesta nt

Ersättare l

Ersättare 2

Vht-chef socialt stöd

Vht-chef Myndighet

4600 Socialt stöd gem

Vht-chef socialt stöd

Vht-chef Myndighet

Socialchef
Socialchef

4610 Funktionshinder gemensamt

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4611 Nästegårdsgatan

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4612 Ringvägen

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4613 Ringvägen natt

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4614 Personlig assistans egen regi

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4619 Stödfamilj/Familjehem

Enhetschef Funktionshinder

Enhetschef Sysselsättning

Vht-chef socialt stöd

4635 Öppenvård BoU

Enhetschef IFO Verkställighet

Enhetschef ensamkommande

4642 Träffpunkt

Enhetschef IFO Verkställighet

Enhetschef ensamkommande

Vht-chef socialt stöd
Vht-chef socialt stöd

4643 Cafe Träffpunkt

Enhetschef IFO Verkställighet

Enhetschef ensamkommande

Vht-chef socialt stöd

4660 Introduktionsenheten

Enhetschef IFO Verkställighet

Enhetschef ensamkommande

Vht-chef socialt stöd

4665 stationsvägen HvB

Enhetschef ensamkommande

Enhetschef IFO Verkställighet

4666 Sveagatan HvB

Enhetschef ensamkommande

Enhetschef IFO Verkställighet

Vht-chef socialt stöd
Vht-chef socialt stöd

4667 Verkstadsgatan HvB

Enhetschef ensamkommande

Enhetschef IFO Verkställighet

Vht-chef socialt stöd

4668 Träningslägenheter

Enhetschef ensamkommande

Enhetschef IFO Verkställighet

Vht-chef socialt stöd

4671 AME gemensamt

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd

4672 Fixartjänst

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd

4673 Reprisen
4674 Arbetscenter

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd

4675 Arbetslaget

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

4676 Bilpool

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd
Vht-chef socialt stöd

4680 LSS på AM E

Enhetschef Sysselsättning

Enhetschef Funktionshinder

Vht-chef socialt stöd

Vht-chef vård och omsorg

stabschef

Socialchef

INVESTERINGSPROJEKT
Inventarier

u

~~

Bilaga l, SN § 109/2017-11-28
Kostnadsställe

Beslutsattestant

Ersättare 1

Gemensamma bestämmelser
Socialchef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan
Socialchef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år,
Socialnämndens ordförande utses också till beslutsattestant.
Ordföranden kan vid övriga attestanters förfall utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att
kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.
Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.
Beslut enligt delegation

Socialchef

*

-~~

Ersättare 2

Bilaga l, SN § 114/2017-11-18
DIARIENUMMER:

SN-2017-91

FASTSTÄLLD:
VERSION:
SENAS T REVIDERAD:

-

GILTIG TILL:

Tillsvidare

DOKUMENT ANSV AR:

Socialchef

Ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohol lagen,
tobakslagen och lag om handel
med vissa receptfria läkemedel
Socialförvaltningen
Tillämpas från och med 2018-01-01

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Bilaga l, SN § 114/2017-11-18
Ansökningsavgifter
stadigvarande serveringstillstånd
Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i
slutna sällskap
Pausti !Istånd
Ändringar i t iIlståndet stadigvarande (t.ex. serveringstid,
utökad serveringsyta, alkholdryck)
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfålligt (t.ex. enstaka
t i llfållen, serveringstid, utökad serveringsyta)
Provsmakning vid tillverkning
Konkursförvaltare (max 3 mån)
Ändringar i ägarförhållande med sammajuridiska person/
Bolagsändring
Servering vid gemensamt serveringsutrymme

8 000 kr
5 000 kr
3 500 kr
600 kr
6 000 kr
3 000 kr
4 500 kr
4 000 kr

Tillfälliga serveringstillstånd
Allmänheten längre än tre dagar
Allmänheten upp till 3 dagar
Slutna sällskap
Slutna sällskap sammanhängande dagar- plus 100 kr/dag
Paustillstånd (max 3 mån)
Provsmakning vid arrangemang
Servering i gemensamt serverings utrymme (max l mån)

6 500 kr
5 500 kr
800 kr
100 kr
l 000 kr
4 000 kr
l 000 kr

Övrigt
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov)

l 500 kr

Bilaga l, SN § 114/2017-11-18
Tillsynsavgifter
T i Il synsavgifterna består av en fast del och en rörlig del. Fast del innefattar avgift får fårebyggande
och inre tillsyn av alla stadigvarande serveringstillstånd.
Rörlig del innefattar yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten baseras på
omsättningen i kronor per år.
A v gifterna debiteras l gång per år i fårskott och fårsäljnings-/serveringsställe.
Serveringstillst~nd

Grundavgift tillsyn årligen
Grupp A: stadigvarande slutna tillstånd till fåreningar

2 500 kr

som ej driver fårsäljning med vinstintresse, samt
restauranger med tillstånd till kl. 22.00.
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00

4 000 kr
5 000 kr
6 000 kr

Tillsynsavgift omsättning

o- 50 000 kr

50 001 -100 000 kr
l 00 00 l - 250 000 kr
250 001 -500 000 kr
500 001 - l 000 000 kr
1 000 001-5 000 000 kr
5 000 001- 10 000 000 kr
10 000 001-

750 kr
l 500 kr
3 000 kr
6 000 kr
8 000 kr
12 000 kr
13 000 kr
14 000 kr

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Detaljhandel/servering av:
Folköl
Tobak
Receptfria läkemedel
E-cigaretter och påfyllningsbehållare

l
l
l
l

500 kr
500 kr
500 kr
500 kr

Avgifterna:
Debiteras l gång per år i förskott och försäljnings-jserveringsställe .

Bilaga l, SN § 108/2017-11-28
DIARIENUMMER:

2017-66

FASTSTÄLLD/INSTANS :

2017-10-03

VERSION:

2

SENAST REVIDERAD:

2017-11-28

GILTIG TILL:

2018-12-31

DOKUMENT ANSV AR:

Förvaltningschef

Verksamhetsbudget
2018
Socialnämnden

~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa 1
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Bilaga l, SN § 108/2017-11-28

Ansvar och uppdrag
Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning- utredning och beslut om insatser får
ens k iIda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och fami ljeomsorg.
Socialnämnden arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i
kommunen. Insatserna utfors med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohol lagen.
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors
- ekonomiska och sociala trygghet,
-jämlikhet i levnadsvillkor,
-aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar får sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt får människors självbestämmanderätt och integritet.

Organisationsskiss
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Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsm~tt och nyckeltal
Nämnd och förvaltningsledning
Uppdraget får förvaltningsledningen är att leda och styra verksamheten i enlighet med de lagar, riktlinjer och beslut
som fattas.

Myndighet
Verksamhetens uppdrag är att utreda, fatta beslut och följa upp:
•

Hjälp och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen

•

Insatser för särskilt stöd och särskild service till vissa funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service
till visss fLmktionshindrade (LSS)

•

Ärenden gällande barn, unga, vuxna och familjer enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga
(LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Föräldrabalken (FB), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

•

Försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer.

•

Familjerätt innefattar ärenden som faderskap, umgänge och vårdnad om barn

Centralt stöd
Staben är en stödfunktion till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och furser nämnden med
information och beslutsunderlag. Stabens huvuduppgifter är att omvärldsbevaka samt på uppdrag av
förvaltningsledning utreda och bereda ärenden. Från 2016090 l är stab en egen enhet och ansvarar också för
avgiftshantering, skuldsanering, bemanningsenheten samt att utreda, fatta beslut och följa upp behov av att använda
särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt Lag om färdtjänst samt Lag om
riks tardtj än st

VJrd och omsorg
Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt
liv. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel)
dag verksamhet, avlösning, samt korttidsverksamhet Då behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden finns
möjlighet att ansöka om vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt
kommunala riktlinjer som reglerar stödet.

Socialt stöd
Verksamheten är indelad i fyra enhetschefsområden; Sysselsättning, Funktionhinder, EKB HVB samt
Verkställighet IFO.
Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS .
lnsstserna ska främjajämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får
möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enheten har en gruppbostad enligt
LSS, en servicebostad enligt LSS samt ett antal ärenden gällande personlig assistans enligt LSS
Kommunens HVB-hem för ensamkommande barn är samlade under HVB-EKB. Enheten är inne i ett k1ympande
skede; tre hem ska bli ett. Hemmen rymmer flertalet av de till Herrljunga anvisade ensamkommande barnen.
Enheten för sysselsättning innehåller arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet. Den förstnämnde syftar till att
främja enskildas möjligheter till egen försörjning och den sistnämnda erbjuder sysselsättning för personer med
beslut om daglig verksamhet enligt LSS
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Inom enheten Verkställighet IFO har förvaltningen samlat flera olika öppenvårdsinsatser enligt SoL, såsom
missbruksbehandling, introduktion för nyanlända, boendestöd, familjebehandling samt en öppen verksamhet för
personer psykisk funktionsnedsättning. Här finns också social beredskap, familjerådgivning, ungdomsmottagning,
familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn som bedrivs i samarbete med andra kommuner

Vad händer i verksamheten under 2018?
Nämnd och förvaltningsledning
Socialförvaltningen yrkade inför budgetåret på en ramförstärkning på ca 14,2 miljoner för att kunna genomföra
nödvändiga insatser och åtgärder i form av personalförtätning, utifrån det faktum att verksamheten idag har samma
bemanning som för ca 5 år sedan. Kraven och komplexiteten på våra brukare/boende samt verksamheten i stort har
ökat. Utifrån den idag tilldelade budgeten för 2018 kommer förvaltningen även fortsättningsvis inta en stram
budgethållning, vissa små utrymmen kommer att finnas för förstärkningar i form av specialkompetens och lite
bredare satsningar i from av projektinsatser. Just projektinsatser är det sätt att använda tilldelade medel på så länge
nämnden inte får nödvändig ramförstärkning-verksamheten kan inte dra på sig löpande kostnader då det är osäkert
om det finns täckning för det året därpå. Förvaltningen får under inga omständigheter hamna i en situation där den
förbrukar mer pengar än budgetramen tillåter. Förvaltningen kommer vidare att satsa på målet en välmående
verksamhet, arbeta mer aktivt med åtgärder över tid samt korta åtgärder i from av samlade punktinsatser,
sjukskrivningarna är kostsamma och tar kraft och ork från personalgrupperna. Vidare måste förvaltningen i enlighet
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med fattade beslut bö1ja planera utbyggnaden av Hagen som demenscenter med en utökning av antalet
demensplatser, demensdagvård och korttidsverksamhet
Kvalitet skall det satsas ytterligare på under 2018, ambitionen och målet är att bli betydligt mer gröna i enlighet
med öppna jämförelser. Idag finns en förhållandevis stabil situation när det gäller budget, med möjlighet att ta ut
svängarna och genomföra vissa riktade insatser utifrån ett kvalitetsperspektiv, men absolut nödvändiga
investeringar för att bygga en hållbar och god socialförvaltning skjuts på framtiden ytterligare. Detta kan innebära
ett tapp av nyckelfunktioner, att inte lyckas vara så attraktiva på arbetsmarknaden, att lokaler inte håller måttet samt
att inte kunna göra nödvändiga investeringar i välfärdsteknologi och e- ~änster.

Myndighet
Med den nya organisationen med en samlad myndighetsutövning går förvaltningen mot en tydlig process baserad
förvaltning, dvs en beställare- och utförare-organisation utformas. Att lägga allmyndighetsutövning under en
verksamhetschef har positiv verkan både på individ- och organisatorisk nivå.
•
•
•
•
•
•
•

En väg in- medborgarna har en enda väg in där de kan slussa för att få rätt hjälp
Enklare handläggning av komplexa ärenden som berör flera olika myndighetsområden
Den enskilda behöver inte ha så många olika kontakter med olika myndighetsavdelningar
Samlad och bredare kompetens inom verksamhetsområde
Bättre ekonomisk översikt och uppdelning av resurser
Rättsäkert arbete
Vid arbetstoppar blir det enklare att fördela arbetet och fler kan hjälpas åt

Fortsätta med att genomföra rättssäkra och snabba utredningar samt att ytterligare öka samarbetet med utfårarledet

Centralt stöd
Förutom ordinarie arbete kommer den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj 2018 innebära mycket
arbete för centralt stöd- såväl i form av stöd till andra enheter som i form av förändringar i de interna processerna
och dokumenthanteringen för att följa förordningen. En bemanningspool kommer startas under hösten 2017. Poolen
är en försöksverksamhet som ska utvärderas under hösten 2018 för beslut om fortsättningen. Dokumentationen
kring färdtjänsthandläggningen och avgiftshandläggningen behöver ses över och förbättras.

VJrd och omsorg
En tredje enhetschefför hemtjänst tillträder. En ny avdelning på Hagen öppnas och antal demensplatser inom
särskilt boende ökas med nio stycken. Anhörigstöd finns tillgängligt för de som har behov av detta. Beslutet att
införa trygghetskamera verkställs.

Socialt stöd
Hv B ensamkommande fortsätter sin avveckling av vissa boenden. Detta ska vara klart tillmaj 2018. Den nya
organisationenmedför att en enhetschefstjänst avvecklas.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram
Nämnd och förvaltningsledning
Den nya tilldelningen kommer inte att påverka nämnd och förvaltningsledning.

Myndighet
Enheterna som flyttas tar med sig sina budgetmedel till den nya enheten och den nya tilldelningen kommer därför
inte att medföra några förändringar. En enhetschefinom socialt stöd minskas och därmed finns utrymme att tillsätta
ytterligare en 1:e socialsekreterare som kommer att vara placerad inom myndighet.

Centralt stöd
En 75% tjänst tillsätts för att stärka upp !T/System. Tilldelad budgetram tillåter också att en bemanningspool stalias
upp.
5
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VJrd och omsorg
l och med en ramförstärkning kan en tredje enhetschefför hemtjänsten tillsättas. En ny avdelning på Hagen kan
öppnas och på så sätt skapas nio ytterligare demensplatser i kommunen.

Socialt stöd
I och med den nya organisationen försvinner en hel del av 2017 års verksamhet. K varvarande verksamhet kommer
att kunna bedrivas i oförändrat skick. Den pågående partiella avvecklingen av Ensamkommande fortsätter enligt
plan och påverkas inte av tilldelade budgetmedeL

M§l
Inriktningsm~l

och prioriterade m~l

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
Prioriterat mål

Målindikator

l : l En välmående verksamhet
skall präglas av ett
hälsofrämjande
förh ållningssätt som skapar
trygghet och delaktighet.

Öppnajämförelseräldreomsorg. Förtroende för
personalen inom Hemtjänst
och säbo

Öppna jämförelseräldreomsorg. Delaktighet i
utförande och tid inom
Hemtjänst och säbo

Boks l
2016
90%

Pro g
2017
100%

Mål
2018
100%

Mål
2019
JOO%

Mål
2020
100%

Utf86% Utf86% Utf87% Utf87% Utf87%
Tid 47% Tid 47 % Tid 50% Tid 51 % Tid 52%

SoL och LSS avvikelser på
grund av utebliven insats
minskar
Jag är nöjd med min
nuvarande arbetssituation

30%

28%

27%

25%

3,7

3,8

3,8

3,8

2. Herrljunga kommun är en l§ngsiktigt hJIIbar kommun!
Prioriterat milJ

Målindikator

2: l En välmående verksamhet
skall präglas av ett
hälsofrämjande
förhållningssätt som skapar
trygghet och delaktighet.

Arbetet känns meningsfullt

Boks l
2016

Prog
2017
4,5

M:ll
2018
4,5

Mål
2019
4,5

Mål
2020
4,5

J. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
Prioriterat mål
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Målindikator

Boks!
2016

Prog
2017

Mål
2018

Mål
2019

Mål
2020
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3: l En väl mående verksamhet
skall präglas av ett
hälsofrämjande
fårhållningssätt som skapar
trygghet och delaktighet.

Bra rutiner när nya
medarbetare börjar

Öppna jämfårelseräldreomsorg. Andel
enskilda/närstående som
upplever ett bra bemötande i
kontakten med personal inom
hemtjänst och säbo

92%

3,5

3,6

3,7

3,8

100%

100%

100%

100%

Mål
2019

Mål
2020

125

125

3:2 Förbättra integrationen av
nyanlända med positiva
effekter på samhällsutveckling
genom medverkan och
delaktighet av anställda och
medborgare

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
Prioriterat mål

Målindikator

4:1 En välmående verksamhet
skall präglas av ett
hälsofrämjande fårhållningssätt
som skapar trygghet och
delaktighet.

Antal personer som gått från
fårsärjningsstöd till egen
fårsörj ni ng (avslutat
fårsörjningsstöd)

Boks l
2016

J•rog
2017

123

125

Boks l
2016

Pr og
2017

Mål
2018

Mål
2019

Mål
2020

Mål
2018
125

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat m:'ll

Målindil•ator

5: l Det årliga resultatet ska
under en rullande treårsperiod
uppgå till 2% av kommunens
intäkter, skatter och generella
bidrag.

Avvikelse från driftbudget.

5%

2%

0%

0%

0%

5:2 Investeringarna ska över en
rullande femårsperiod finansieras
med avskrivningsmedel samt
årens resultat.

Avvikelse från
investeringsbudget

69%

4%

0%

0%

0%

-

.

.

-

-

5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp
det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande.
inte understiga 70%.
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Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat mål

Målindikator

<i: l sjukfrånvaron ska minska

sjukfrånvaro%

Prog
2017

Mål
2018

Mål
2019

Mål
2020

8,2%

8,5 %

7%

<i%

5%

29

40

35

30

25

Andel deltidsanställda%

53%

50%

45%

40%

35%

Andelmedarbetare som är nöjda
med sin sysselsättningsgrad.

86%

92%

93%

93%

93%

Antal personer som har fler än 5
sjukfrånvaroti Il fållen/år
<i:2 Andel deltidsanställda ska
minska

Boks l
2016

Aktivitetsplan
Nämnd och förvaltningsledning
Utifrån målet om en välmående verksamhet måste sjukfrånvaron följas upp. Vid avvikelser ska åtgärdsplan göras
och följas upp och om planerade åtgärder inte ger effekt måste de revideras.

Myndighet
Tillsammans ska vi inom respektive enhet arbeta fram;
vilka arbetsuppgifter som ska utföras
vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Centralt stöd
För att nå målet kommer centralt stöd arbeta med bemötande. Utöver detta kommer arbetet med
processkartläggning påbörjas för att skapa en tydlighet ute i verksamheterna och därigenom förhoppningsvis skapa
ett större välmående. Stöd till de som har svårt med språket erbjudas vid introduktion av nya medarbetare.

VJrd och omsorg
Verksamhetschefen har månatlig avstämning med enhetschef där vi går genom utifrån arbetsplan för gällande år
alla mål delar, inkl sjukfrånvaro.
HR kommer ut l g/månad till VoO ledningsmöte, där kan sjukfrånvaron/frisknärvaron diskuteras allmänt
samt vmje enhetschef stämmer av med HR sina egna delar utifrån uttagen data från PS.
Förstadagsintyg sätts in och följs upp.
Förebyggande samtal inleds redan vid den 3:e korttidssjukfrånvaron för att stämma av läget o uppmärksamma om
det är ngt mer än otur som ligger bakom frånvaron
Reflektionstid och återkopplingstid på APT (stående punkt) om frisknärvaro o välmående verksamhet, samt statistik
och utveckling om frånvaro. Diskutera med personalen om möjligheter, samt vikten av att komma till jobbet. Lyfta
vad som är kollegialt, m.m. Prata på "fiktiv" individuell nivå, visa fakta som biter på individen, dvs vad kostar det
den enskilda själv att vara borta från jobbet. Enklare att relatera.
J allmänt och verksamhetsövergripande jobba med hälsofrämjande åtgärder och koncentrera oss på personal som är
på jobbet, uppmärksamma och ge feedback (positiva).
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Projekt sänkt sjukfrånvaro behöver införas i de andra enheterna med (har inte fått tidsplan än från HR). Enheterna
som är med i dagsläget fortsätter arbetet utifrån konceptet.

Socialt stöd
Tillsammans ska vi inom respektive enhet arbeta fram;
vilka arbetsuppgifter som ska utföras
vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Ekonomi
Budgetförutsättningar
Område

Summa Ev förtydligande
(tkr)

Lönerevidering 2017
Politiska prioriteringar
Nationella beslut
Prisuppräkning
Volymförändringar
Avräkning volymfårändring 2016

4 672
2 100
l 500
-70
654
l 103
-363

Totalt

9 596

Varav 3 505 ingår i rev budget 2017
statsbidrag för ökad bemanning upphör
KF -beslut § 71
Höjt takbelopp högkostnadsskydd äo
1,9% KF beslut
Prognos demografiförändring fr 2017
Utfall demografiförändring 2016

Drift Reviderad
l budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2019-2020. Dessa finns därfår inte med här.

Summa intäkter
Personal kostnader
Lokalkostnader, energi, VA

9

-68 066
162 932
16089

-69 644
175 476
17647
72 967
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Förvaltningsledning

5 902

Myndighet*

4 521
8 970

Centralt stöd

4 911

7 727

105 799

114 851

Vård och omsorg
Socialt stöd*

43 068

*Fördelning i bokslut 2016 samt prognos 2017 redovisas enligt nuvarande organisation där Myndighet= Bistånd

Nämnd- och styrelseverksamhet
Miljö- och hälsoskydd
Social verksamhet gemensamt
Vård och omsorg (ÄO, psykiatri)
LSS
Färdtjänst
IFO (barn, ek.bistånd o missbruk)
Flyktingmottagande

!JO

46
JO 691

17 063

109 999

119 284

27 082

30 326

l 962

2 770

24 935

23 951

-4

o

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Socialnämnden är tilldelad totalt 203 276 tkr. Uppräkning har skett av nettokostnad förutom löner med l ,9%. EKB
och introduktionsenheten är undantagen från uppräkning då de ska finansieras till l 00% av ersättningar från
Migrationsverket Avdrag har gjorts av intäkter och kostnader i resultaträkningen med 7 mkr för minskad
verksamhet inom EKB. Tilldelning av kommunbidrag har skett för kompensation för lönerevisionen, dvs den sk
lönepotten är utfördelad och syns både i budget 2017 och i budget 2018.
Övrjg.o f'örUndl'im!Hr :
Förvaltningsledning: buffert om l% har tillskapats genom att minska ramen per ansvarsområde-totalt 2 030 tkr.
Bufferten ska i första hand användas till att matcha eventuella underskott i övriga verksamheter.
Myndighet: +730 tkr extra tilldelning.
Centralt stöd: +l 360 tkr extra tilldelning.
Vård och omsorg:+ 3 650 tkr extra tilldelning.
Socialt stöd: -600 tkr
FUrHndl'ingar eller nf4mndens heslut 3 nkwbcr
Enheten för ensamkommande barn delas upp på två områden; myndighet och IFO verkställighet. Detta gör att
budgetramen för dessa två justeras. Totalt sett budgeteras denna verksamhet med ett nollresultat Med nuvarande
vetskap kommer ca l ,5 mnkr att behöva tas från bufferten år 2018.
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Samtliga placeringskostnader inom IFO flyttas frän Socialt stöd till Myndighet då det är denna enhet som ansvarar
för dessa. Även personlig assistans i extern regi flyttas frän Socialt stöd till Myndighet, med denna flytt samlas all
verksamhet inom LSS som har externa utförare under Myndighet.
Flyktingverksamheten budgeterar 11 895 tkr i intäkter/kostnader (nettobudget 0), varav ensamkommande 8 290 tkr.
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Investeringar
Investeringsbudget antagen av KF j un i 201 7

Hagen demenscentra fårstudie
Hemgården
HYB EKB
Stödboende EKB
Nyckelskåp
Hemgården larm
Arkiv SN

4 650
600
120
500
l 000

TOTALA
INYESTERINGAR

Inventarier
Investeringen innebär inköp av inventarier i form av vårdsängar, kontors-, konferens- och verksamhetsmöbler
beräknad avskrivningstid l O år, beräknad årlig kapitalkostnad 58 tkr

Kontor
Det finns inga konkreta planer i dagsläget. Förvaltningen är i stort behov av kontorslokaler. Budgeten hanteras av
Tekniska och kommer inte att följas upp av socialnämnden
beräknad avskrivningstid l O år, beräknad årlig kapitalkostnad 235 tkr. Dessutom ökade driftkostnader ca 50 t kr får
lokalvård mm

Hagen som demenscentra förstudie
Herrljunga kommun får en allt äldre befolkning och behovet av äldreomsorgsplatser ökar. Inriktning om ett
demenscentra på Hagen gör att det är här utökningen av platser behövs. En fårstudie är nödvändig får att ta rätt
investeringsbeslut och få en korrekt beräknad kostnad får en utbyggnad av demensplatser
beräknad avskrivningstid 0-30 år beroende på om utbyggnaden blir av eller ej , beräknad årlig kapitalkostnad om
byggnationen blir av l O t kr, annars en engångskostnad 2018 på 200 tkr.
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Bilaga

Fördelning per enhetsniv§
~I!P.!I!I!I!!
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1.

Inledning

l dialog med restaurangbranschen är det kommunens målsättning att bidra till att skapa goda restaurangoch nöjesmiljöer for kommunens medborgare och besökare. Ett rikt restaurang- och nöjesliv är en viktig
tillgång får en levande kommun. Tillståndsenhetens arbete ska hålla god kvalitet, vara rättssäkert och
präglas av ett stort socialt ansvar.
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Utifrån
detta skyddsintresse ska de positiva värden som våra serveringsställen erbjuder tas tillvara.
Alkoholserveringens negativa sidor ska motarbetas så att boende och besökare kan känna sig trygga när
de besöker våra serveringsställen och vistas ute kvällar och nätter.
Kommunen ska verka får att ungdomar skyddas från tidig alkoholdebut Servering till minderårig,
överservering, narkotika, våld och diskriminering är foreteelser som ska motverkas. En utgångspunkt for
tillståndsmyndigheten i tillämpningen av alkohollagen är därfor att skyddet för människors hälsa alltid
går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.
Kommunfullmäktige har uppdragit till socialnämnden att ansvara för handläggningen och tillsyn enligt
alkohollagen, to bakslagen, lagen om försäljning av läkemedel och lagen om försäljning med e-cigaretter.
Socialnämnden köper denna tjänst från Lidköpingskommuns "Tillståndsenheten i Samverkan" (nedan
Tillståndsenheten).
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2.

Ansökan

När kommunen får in en ansökan om serveringstillstånd kan det ta olika tid innan beslut kan fattas
beroende på vilket typ av tillstånd som söks. Även avgiftema for de olika tillstånden varierar. Här följer
de riktlinjer som kommunen fastställt med hänvisning till den rättsregel som är styrande.

2.1 Hur l§ng tid tar det att f§ svar p§ en ansökan?
Riktlinjer för handläggningstider
Rättsregel

•

Ansökan om ti llstånd ka inlämnas skriftligen till kommunen.

•

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd eller
cateringtillstånd är normal handläggningstid fyra till sex veckor
från det att fullständig ansökan kommit in till tillståndsenheten

•

Vid ansökan om tillfålligt serveringstillstånd till allmänheten är
normal handläggningstid fyra veckor från det att fullständig
ansökan kommit in till tillståndsenheten.

•

Vid ansökan om tillfålligt serveringstillstånd till slutet sällskap är
normal handläggningstid två veckor från det att fullständig
ansökan kommit in till tillståndsenheten.

•

Vid ansökan om tillfålligt provsmakningstillstånd är normal
handläggningstid fyra veckor från det att fullständig ansökan
kommit in till tillståndsenheten.

•

Vid anmälan av cateringlokal är normal handläggningstid en
vecka från det att fullständig anmälan kommit in till
t iIlständsenheten .

•

Ansökningsavgiften ska vara inbetald innan handläggning av ärendet påbörjas.

Enligl5 §
alkoholfOrordningen ska en
kontmun fatta heslut i ett
ärende om ervcringstillstånd
inom .fYra mrulader från det
att en full tändig ansöka1.1
kommit in till kommunen.
Om det ät' nödvändigL på
grund av utredningen får
bandläggningstiden förlänga
med högsl fYra månader.
Kommunen ska informera
sökanden am skälen för att
handläggningstiden förlängs
innan den ursptungliga
Udsfristen gått u~.
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2.2 Vad kostar en ansökan?
Riktlti7jer för avgifter
•

Information om aktuella avgifter ska tinnas ti llgänglig på
kommu11ens webbsida

•

Avgiften för tillfälliga serveringstillstånd inkluderar
tillsynsav gift.

Rättsregel
Enl igt 8 kap l O§
alko1u~1lagen får kemmunen
t;:~

•

Tillsynsavgifterna består av en fast del som är lika för alla och
en rörlig del som baseras på serveringsställets omsättning på
alkoholdrycker.

ut avgH1 1lir

tillståndsprövningen och fö1·

tillsyn av den som har
provsmaknings- eller
serveringstill tänd .
Av~ ifrema

beslutas av

kommunfullmäk:tige och

•

Tillsynsavgifterna innefattar förebyggande tillsyn, t ex
utbildningar för serveringspersonal och möten med
tillståndshavare, inre tillsyn, t ex informationsutbyte med andra
myndigheter för kontroll av tillståndshavares ekonomiska
skötsamhet, samt yttretillsyn ute i verksamheterna dag-, kvälls
och nattetid.

baseras på
likställighetsprincipen samt
att de inte får ~>ver tiga
kommunens egen kostnader
som regleras närn1ru·e i

2.3 Uppgifter vi hämtar in för att pröva din ansökan

Vid ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd samt
provsmakningstillstånd till allmänheten inhämtas regelmässigt:
•

yttrande från polismyndigheten rörande sökandens lämplighet
och rörande risken för ordningsstörningar eller andra
olägenheter

•

yttrande från miljönämnden rörande risken för störningar för
närboende

Rättsregel
Enligt 8 kap I l §
alkohollagen ska kommunen
hämta io polisen yttrande
vid en p röv n i n~ av ett
stadigvarande
ser eringsti ll tänd såväl till
allmänheten som til l slutet

sä.U!ika.p.

•

uppgifter från skatteverket angående sökandens ekonomiska
skötsamhet

•

uppgifter från kronofogden angående eventuella restföringar
rörande skulder till det allmänna

•

Yttrande från räddningstjänsten huruvida serveringsstället
uppfyller kraven enligt lagstiftningen om räddningstjänst samt uppgifter om det antal personer
lokalen är avsedd för.

l ommt.tnen ka också hämta
in polisens yttraode vid en
prövni ng. av ti ll fa lligt
crveringst i Il tån d till
allmänh ten om de[ inte rör

Ovan nämnda uppgifter hämtas in vid behov även vid ansökan om tillfålligt serveringstillstånd till slutet
sällskap. Behov anses till exempel finnas om sökanden inte tidigare haft serveringstillstånd i kommunen,
4
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om platsen för tillställningen kan anses störningskänslig eller om olägenheter uppkommit i tidigare
verksamhet av liknande karaktär.
Tillståndsmyndigheten lägger stor vikt vid de yttranden som lämnas av polismyndigheten,
räddningstjänst och miljönämnden samt de uppgifter som skatteverket och kronofogden lämnar.
Förhållanden som kan medföra att ansökan avslås är bland annat att sökanden är misstänkt eller dömd för
brott, att sökanden misskött sina deklarationer och betalningar av skatter och avgifter eller varit ansvarig
för verksamhet som försatts i konkurs, att polisen avstyrker på grund av ordningsproblem i området eller
att miljönämnden avstyrker på grund av att närboende kan störas av den planerade verksamheten.

2.4 V~r informationsskyldighet
Riktlinjer
•

På kommunen webbplats ska finnas lätllllgänglig
informaLiou om hur man an öker om olika typer av
erveringstillst nd samt kortfattad information om vad
som krävs fur att be iljas tillst'!nd. Det ska även finnas
information om handläggningstider, avgifter och
möjligheL lill överprövning.

Rättsregel
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen
har kommunen en skyldighet
att infönnera om vad som
gäller enligt dtmna lag och
al)slutartde föreskri ftcr.

•

Kommunens riktlinjer fOr s rveringsti Ilständ ska hålla~
uppdaterade ocb finnas tillgängliga på kommunens webbplats;

•

Kommunen erbjuder årligen restaurangbran chen Utbildning i ansvarsfuU alk.oholserveriug.
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3.

Grundläggande förutsättningar

För stadigvarande och tillfålliga serveringstillstånd samt provsmakningstillstånd

Riktlinjer
•

•

•

•

Vid lämplighetsprövningen kontrolleras i
normalfallet förhållandena under tre år före
ansökningstillfållet. Vid grov eller upprepad
brottslighet eller allvarlig ekonomisk misskötsamhet
kan en längre tidsperiod beaktas.
Den som är misstänkt för eller fålld för brott, som
inte är endast bagatellartade, eller fått ett
serveringstillstånd återkallat under den senaste
treårsperioden före ansökan anses i normalfallet inte
lämplig för serveringstil Istånd.
Konkurs, systematiska restföringar av skatter och
avgifter privat eller i tidigare näringsverksamhet
eller aktuella obetalda skulder till det allmänna är i
nonnalfallet hinder mot serveringstil Istånd.
Finansieringen av köpet av en restaurang och övriga
omkostnader för att bilda bolag och starta upp
verksamheten ska kunna redovisas och styrkas med
dokument som visar hur kapital anskaffats och
överförts mellan låntagare och långivare och mellan
köpare och säljare.

Rättsregel
En ap ökan om serv ri ng t i Ils tå nd bedöms uti från

alkehoi.., JRgens rav. Av Rkap
12 § alkohollagen framgår att
se rveringstills iå nd endast l1r
mec!c! ~! a den som visar All han
ller hon med hänsyn till ina
personliga och ekonomi ka
f0 rhållanden och

omständigheterna i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten

amt att verlcsamheten kommer
att drivas i enlighet med
alkohol-lagens krav.

Sc}kanden ska ger\om att
avl~gga ett pro~

visa att han
eller hon har dc kunskap~r om
alkohollage n och ansluta:nde
fi>reskrifter s0m krävs ftsr att på

et1 feirfattningsenligl ätt utöva
verksamhl.)ten.

•

Stor vikt vid lämplighetsbedömningen läggs vid
uppgifter som inhämtas från polismyndigheten,
skatteverket och kronofogden.

•

Utifrån uppgifterna i ansökan om serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om det föreligger
undantag från kravet på kunskapsprov utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

•

Minst hälften av de personer som tillståndsenheten bedömer har ett betydande inflytande i
rörelsen ska visa sina kunskaper i alkohollagen genom att avlägga godkänt kunskapsprov.
Kunskapsprov anordnas av tillståndsenheten efter det att ansökan om serveringstillstånd
inkommit. Vid underkänt resultat på kunskapsprov får maximalt två omprov genomföras.

•

Vid tre underkända prov avslås ansökan om tillstånd.
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4.

Serveringstillstånd, stadigvarande

Serveringsstället- kök, matutbud och brandsäkerhet

Riktlinjer
•

Verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd ska
vara registrerade livsmedelsanläggningar.

•

Restauranger som vänder sig till a llmänheten ska ha ett
restahrangkök i restauranglokalen vilket ska
användas fOr alt laga eller Lillreda maträtter g~mlln an
r! aror toräd las. Vilken köksutnJstning som krä för
~ltl kravet på kök ka an es upp( li t bedöms l
förhållande till den meny av föräd lad råvaror om
reslaurangen presen lerar vid ansökan.
~get

•

Matutbudet i en restaurang med serveringstillstånd till
allmänheten ska vara varierat och omfatta förrätter,
huvudrätter och efterrätter. Maträtterna kan vara kalla
eller varma. Mat ska finnas tillgänglig under hela
serveringstiden och matutbudet ska vara varierat som
minst fram till kl 23 .00.

•

Den restaurang som väljer att efter kl 23.00 begränsa
sitt matutbud ska under resterande del av
serveringstiden erbjuda ett fåtal enklare rätter.

•

Vid serveringstillstånd till slutet sällskap Ska det finnas
minst en tillredd maträtt samt ett par enklare alternativ
som erbjuds gästerna under hela serveringstiden.

•

En verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd
ska ha ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete
samt en lokal som är godkänd av Räddningstjänsten
gällande brandsäkerheten.

•

Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas utbud av
alkoholfria drycker eller drycker med högst 2,25
volymprocent alkoholhalt (lättdrycker).

Rättsregel
·nligt 8 kt~pitlet 2 § alkohollagen kan
ett e rverings1illstånd meddelas tor
·ervering till allrnänl\etet' eller slutet
äll kap. Ti llståndet kan vara
tadi~arande eller avse en ensla ka
tidsperi~td ell~r eu e nstaka Ull fälle.
A v 8 kap 14 § alkohollagen Ii-am går
att serveringstills tå nd ska om futta el!
v is t avgränsat ornt'åde som
disponera Rv tillstånd havaren.
8 kap 15 § alkohollogen stadgar all
stadi gvarand e erveringslill tänd till
allmänheten fAr meddelas endast om
ser·veri ngsstället har ett eget kök i
auslulnjng till serveringlokal n samt
tillhandahåller lagad ell er pä annat
sätt tillredd mat. Gästerna La kunna
erbjudas ett varierat utbud av
maträtter. Efter kl
får
matulbudet begrän as till ett t< tal
enklare rätter. er e ringsstä llet ska
vara utrustat med ett i förh ållande till
lokale ns storlek lämpli g t antal
s ittp latser föl' mat crvcring.

n.oo

Vid ervering till t.ät~d till s lutet
sälfski;\p ska serveringsstället enligt
8 kap 15 § alkohollagen t i llhandahå!la
tillredd mat-

Enligt 8 kap 16 § alkohollagen ska
serveringsstället vara lämpligt for :sill

ä.ndarnål 11r brandsäkerhetssynpunkt
Vidare ti·amgår ~v .8 kap 12 §
alkohollagen att lättdrycker ska finnas
altlillgä i tillfred tälJande \.lrval och

otnfanning vid servering av
al koholdryckcr.
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5.

Serveringstillstånd, tillfälligt

Information om vad som gäller för dig som söker tillstånd för att tillfå1ligt servera alkoholhaltiga drycker
till allmänhet samt slutet sällskap

5.1 Till allmänheten
Riktlinjer

Rå'ttsregel

•

Sökande ska ha dispositionsrätt till aktue11 markyta/
lokal.

•

Som huvudregel ska sökande av serveringstillstånd även
vara ansvarig anordnare av den offentliga tillställningen
enligt ordningslagen. Om annan aktör är anordnare av
det arrangemang inom vilket alkoholservering sker ska
denna aktör anses ha ett betydande inflytande i
serveringsrörelsen och därmed omfattas av
lämplighetsprövningen enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Det ska i dessa fall finnas ett skriftligt avtal mellan
arrangören och restauratören. Detta avtal ska ges in med
ansökan om serveringstillstånd. Verksamheten ska vara anmäld till miljönämnden och kraven
vad gäller livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

•

Ett utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas under hela serveringstiden.

•

Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad, överblickbar och möjlig att kontrollera. Då
markupplåtelsen omfattar större ytor såsom exempelvis hela festivalområden medges
serveringstillstånd endast på särskilda avgränsade överblickbara serveringsytor inom
festival området.

•

Vid t iIl falliga arrangemang riktade till allmänheten ska restriktivitet råda gällande t iIlständ att
servera spritdrycker.

•

Tillstånd beviljas inte till evenemang som vänder sig tHI en ung publik eller som har en utpräglad
dryckesinriktad karaktär.

Enligt 8 kapitl t 2 §alkoholJagen kan ett erveringstilltånd meddelas för ser ering
till allm!lnhelen ellet l~ltel
säl lskap. Tillståndet kan vara
stadigvarande eller avse en
enstaka tidsperiod eller ett
enslaka tillPålle (lillfl.l.lligl
servetingst i!Istånd).
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5.2 Till slutet sällskap
Riktl!i7jer
•

Ett slutet sällskap är en begränsad krets personer med
någon form av gemensamt intresse utöver festtillflillet
och där personerna i kretsen är kända i forväg.

•

Ett arrangemang som klassas som offentlig tillställning
kan inte ligga till grund f6r servering i slutet sällskap.

•

Sökande ska ha en tillfredsställande organisation. Om
verksamheten har kommersiella inslag ska sökande vara
registrerad som näringsidkare. Om sökande är en
forening ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse
och en styrelse som tar ansvar for foreningens
verksamhet.

•

Sökancle ska ha dispo itionsrJtt till aktuell

matkyta/JokaL

Rättsregel
Ti Il fäl ligl serveringsti !Istånd
till allmänheten fär enligt 8
kap 15 § alkohollagen
meddelas om serverlngställettillh ~ ndaM l ler til lredd
mat. Detsamma gäller
tillstånd för servering i slutet
sällskt~p. A v 8 kap 14 §
alkohollagen frarngår a~l
serveringstillstånd ska
om fatta ett visst avgränsat
område om di poneras av
tillståndshavar n.

•

Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad, överblickbar
och möjlig att kontrollera.

•

Minst en tillredd maträtt och ett par enklare alternativ ska erbjudas gästerna under hela
serverings tiden.

•

Tillstånd ges inte till klubbar med klar ungdomsanknytning och /eller där stor del andel av
medlemmarna är ungdomar, upp till 25 år.

f)erveriug ·tillstllntl kriivs doc/, inte om ,\·erveringen:
•
•
•

A er ett enstaka t i Il fälle fOr i forväg bestämda person r
~er utan vinstintresse och utan annan kos.tnnd för deltagarna lin
dryckcma samt
Äger rum i l kalcr där det inte bedri s yrkesmässig förstlljning
lättdrycker

S~nlllig~l punkler

ma. te \'111"8 UPilf rllda fOr oU SCI

kostnad~:n

Q\

få1 inköp av

alkoholdrycker ~ller

cl'ing kil kunna si e utan tillsUind.
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6.

Risk för olägenheter

På grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl

Riktlinjer
•

•

Stor återhållsamhet ska råda beträffande
alkoholservering i anslutning till platser där det bedrivs
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.
ervering av alkohol

på läktare och andrastörre ytol'

som är svåra att överblicka o h kontrallera och som int
är lämpade ror matservering medges inte.
•

Serveringstillstånd som vänder sig till allmänheten ska
vara förbehållet restaurangrörelser. Verksamheter som
huvudsakligen är inriktade på annan verksamhet, till
exempel stripteaseklubbar ska därför inte beviljas
serveri ngsti Il stånd.

•

Stor vikt ska läggas vid polismyndighetens yttrande
angående risken för ordningsproblem på serveringsstället
eller i dess närhet.

•

Stor vii< t ska läggas vid miljöllärnndens yllrande
angående r isken fo r . tärn ingar av närb ende.

•

Tillstånd bu iljn!l norm alt se11 ~j till serveringsställen
som är belägna i l änsliga ormaden i kommunen där
olägenheter kan uppstå.

•

E ll scrvcrings Lill l' nd fär inte or aka. eller bedömas
orsaka, o~1cceptLtbla störningar f(jr uen1 om bor i

Rätt regel
Enligt 8 kap 17 § alkohollagun fär kommunen väg:ra
ervcring till tänd om
serveringsstället på grund av
placering eller andra k~ l kan
befaras medfiira olägenheter
i fråga om ordning och
nykterhet eller medt'öra
sät' kild ri k för människors
hiil a.
Kommunerna bör i ina
riktlinjer ange vilka krilerier
de lillä11'1par vid
bedönU1ingen för att der ka

bli tydligare fur elen som
ansöker om
servering tillstånd vilka
sär ·kil da hänsyn som tas i
den aktueUa kommunen.
Kommunen måste dock ~lltid
göt'a el') bedömning av
omständigh terna i det

o mråt! el.
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7.

Serveringstider

Vilka tider man t8r servera alkohol i Sverige och vilka rättigheter
kommunen har att ge tillåtelse på andra tider när detta är motiverat

Riktlinjer
•

Polisens och miljönämndens yttranden ska tillmätas stor
betydelse vid bestämmande av serveringstiden.

•

Serveringstid inom nom1altiden 11.00-01.00 beviljas om
det inte foreligger särskilda skäl for en serveringstid som
startar senare eller avslutas tidigare. Särskilda skäl kan
vara dokumenterade problem med störningar för
närboende eller ordningsproblem

•

Utökad serveringstid som längst fram till kl 03.00 kan
beviljas om polismyndigheten inte har något att erinra, om
miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas
utan risk får störningar av närboende och om det inte finns
några aktuella anmärkningar mot tillståndshavaren eller
restaurangverksamheten.

•

stadigvarande serveringstid före kl. 11.00 eller efter kl
03.00 medges inte.

•

Beslut om utökad serveringstid i verksamhet med
servering av alkoholdrycker till allmänheten kan, om
polisen bedömer att behov finns, forenas med villkor om
förordnade ordningsvakter.

•

Utökad serveringstid innebär i regel mer tillsyn än vad
som är fallet för verksamheter med servering inom
alkohollagens normaltid. Utökad serveringstid innebär
också en tillkommande årlig tillsynsavgift som blir högre
ju senare serveringstid som beviljats. Serveringspersonal
ska ha kunskaper i ansvarsfull Alkoholservering.

Rättsregel
Enligt 8 kap 19 § alkohollagen fårom inte kommunen beslutar annat servering av starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck och spritdryck inte
påbörjas tidigare än kl 11.00 och inte
av lutas senare än kl O1.00.
Regleringen krhlg serve•·ingsticler
.yftar till att molverka olägenheter
som fylleri och oordning.
Bestämmelsen om servering tid r är
en viktig del a den sve~1ska alkoholpolitiken och sociala hänsyn ska
därfor gå före affär -mässiga el)er
konkw-rens-mässiga hänsyn. Att en
konk:tlwi!randc re taurang redan -rat~
en längre serveringstid behöver därför
inte motivera bifall till en annan
ansökan. Bestämmelser) lämnar d ck
tltrymme för kommunerna att be luta
öm andra serverings-tider n~r del'la är
motiverat. När kommunen prövar_en

,restaurang· s~rveringstid ska man
beakta om tiden kan medrora
olägenheter i fräga m 0rdnlng och
nykte~het eller om den kan innebära
särski ld risk för människors hälsa.
Skyddet får människors hälsa och
intresset av att upprätthålla ordning,
nykterhet och säkerhet ska alltså stå i
fårgrunden när kommunen prövar
sena serveringstider.

Det räcker inte for kommunen att
enbart hänvisa till riktlinjerna som
grund rnr att avslå en ansökan om
Utökad ·erveringstid.

Det må te också finnas konkreta
oJuständigh~::ter

i det ·ensldlda fallet

son1 tatar emot beviljandet, till
exempel poli en och miljönälnndens
remis Jtll'ill'lden.
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8.

Uteserveringar

Vad som krävs får att man ska få serveringstillstånd på en uteservering

Riktlinjer
•

För ute rve f'in g pli allmän plat kräv till tänd enligt ordningslagen vilket ök hos polisen. För
på privat mark om inte kräver ti llstånd enligt ordningslagen krävs upplåtel a tal
med fastighetsägaren. Tillständ enligt ordning lagen alternativt avtal rned fastigh~tsägaren ska
ge in till tillståndsenheten i an'lbar1d med ansökan om till tånd tillute ervering av
alkoh !drycker.
ute~crvcri ng

•

Uteser eri ng ska vara väl avgränsad så att det tydligt framgår J'ör gästen var uteserv ringens
gränser går och vara i direkt ans lutn ing till b fint ligt se rv~ringss tä l le med serveringstil istånd .
Kom munens reg l ~r för hur en uteservering ska e ut rent e tetiskt k~ fOijflS.

•

Uteservering ska vara möblerad med sit1plat er och erbjuda servecirtg av mat under hela
servc.wingstiden. Slolrveringstillstånd mcdg~s inte fOr renodlade rökr•utor.

•

Serveringstiderna i uteservering bestäms efter samma överväganden som gäller serveringstider i
övrigt enligt alkohollagen dock är ncmnal s erver i ng~~i~'.fram tilLkL'Z,~.O'o. En riskbedömning
görs efter att yttranden inhämtats från polis och miljöfårvaltning. Om risk får störningar får
närboende fåreligger ska tillstånd till uteservering inte medges. Detsamma gäller om polisen
påtalat risk får ordningsproblem. I de fall det finns en dokumenterad historik av störningar får
omgivningen från ett serveringsställe råder en restriktiv hållning vid bedömningen av om
tillstånd till uteservering kan beviljas. Detta gäller även vid ansökan i sådana fall om utökad
serveringsyta eller utökad serveringstid i uteserveringen.

12

Bilaga l, SN 115/2017-11-28
9.

Gemensam servering

Vad som k1·ävs för att man ska få . ervera al~ ohoJ i ell g~mensamt serveringsutrymme

Riktlinjer
•

•

Gemensamt seJ'Veringsutrymme kan medges vid
stadigvarande eller tillfallig ser erlng som änder sig Ull
all111 ~b1 hete n.
An öl an om g men Mll serveringsutrymme

kan gö1·~

gemensamt av riera tillst ndshavare och ansökan kan göras
samtidigt om ansökan om s 1 eringstill tänd görs.
•

Vid dokumenterade olägenheter eller andra brister som

utgör grund rur åtel·ka llelse kan tillståndel tilll?,emensamr
servering utrymme terkallas för samtliga ä en om det inte
g. r att utreda eller tyrka vem eller vilka a
tlll ståndshDvama som har brustit i ansvar o h utövande.

•

Ti ll tänd till gem n amt CI'V l'in_g ulrymm förenas med
villkor 0111 rorordnade ordningsvakter om polismyndigheten
bedömer au behov finn s.

•

Tillstånd till gemensamt serveringsutrymme kan förena$
med villkor om bordsservering. Serveringspersonal ka hai
gell<;>mgått utbildning i ansvarsfull alkoh0l ervcring.

Rättsregel
r 8 kap 4 § alkohallagen ges
möj tighet for flera
tillståndshavare atl utnyllja
ett gemensamt
ser eringsutrymm~.
D~t innebär all elt särskilt
tillstånd kan beviljas för att
servera på samma yta. En
förutsättning är all dc sam
ansöker om gemensamt
serveringsutrynm1c har ett
eger serveringsti llstånd.
ärskilda Ulkorkan
meddelas i samband med
beslutet om ti Il stånd to r en
gemönsamt . ervering -

UII'Ylllme.
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10. Provsrna kni ng stiIlstå nd
Riktlinjer

•

Partihandlare som ansöker om tillfälligt
provsmakningstillstånd genomgår lämplighetsprövning
enligt 8 kap 12 § alkohollagen.

•

Tillfälligt provsmakningstillstånd meddelas fOr
avgränsat serveringsområde som är möjligt att
överblicka och kontrollera.

Rättsregel
Av 8 kapHiet 6 § alkoholl agen
framgår att anordnande av
provsmakning av spritdrycker,
vin, st.arköl eller andrajästa
alkoholdrycker riktade till
allmänheten är tlll:'\tet under

torutsättning att
l. arrangören har ett

•

Provsmakning innebär att det är mycket liten mängd
alkohol som provas, oftast motsvarande en matsked eller
mindre.

stadig varan d~ sen'ering&l i Ilsländ
s0m omfattar de drycker som
prov makl1iJ~gen av er samt den
lokal där provsmakningen ska äga
J'Um, eller

2. de partihandlare som de.ltar
enskilt eller gemen~amt ansöker
om och erhåll r ett tillf1illigt
Ullständ tor pr smakning av de
drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare om avses i
första stycket ska innan
arrangemanget äger rum göra en

14
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11. Catering
Vad som krävs for ett stadigvarande serveringstillstånd for catering av alkohol

Riktlinjer

Rätt regel
•

Den som ansöker om stadigvarande cateringtillstånd
genomgår lämplighetsprövning enligt 8 kap 12§
alkohollagen.

•

Det krävs ell stadigvarande catel'ingti Il stånd för
respektive kommtm som cateringserwain.& s){er i.

•

Cateringköket som utövaren dispön· rar behöve~ inte
finnas i kommunen.

•

Efter att stadigvarande cateringtillstånd meddelats ska
tillståndshavaren för varje cateringtillfålle i forväg
anmäla cateringlokalen till tillståndsmyndigheten. Vid
anmälan ska tillståndshavaren skicka med ett intyg på att
lokalen är brandsäker. Detta gäller inte om
cateringlokalen finns i en privatbostad.

Av 8 kapitlet 4 § alkohol·
lagen framgår att den som
bednver catering verksamhet
for slutna sällskap kan få
stadigvarande serveringstill tånd und~r förutsättning
att den lokal där serveringen
llgea· rurn ftir vaaje tillfålle
aaimäl, till och godkänns av
kommunen. Den som
bedriver cateringverksa.mhet
ska ha etl eget kök för
tilltedning av mat för att ta
stadigvarande
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12. Ordning och nykterhet
Om att servera med omdöme, ansvarsfullt och måttligt

Riktlinjer
serve~ing

•

Den som bedriver nojesinl'iktad verksamhet med utök!IJ
Lillräokligt utbildad i ansvarsfltll alkoh01$erverin_g.

•

Den som har servering~;tillsiånd bör av ·akerhetsskäl ha et1 syste111 för kQntröll av antalet gäst\Jr
som befinner sig pa scrveringsstället.

•

'ervering av större mängder alkoholtill en person,ellet· en grupp gäster, till exempel hela flaskor
spritd1yck, ölhinkar eller shotbrickor bör t.indvikas. Om denna typ av ervering lillätnpas kräv
att serve•~ngspersonalen ha11 tåndig upp ikt över den eller de som serverats alkoholen fOr at~
säkerställ a art ingen gäst överserveras.

•

ervering ti list· nd kan f~ renas med villkor om att set<Vering a alkoholdrycker endast får ske
genom bordsser ering, vilket inrtcbär ·aU serveriugspersonalen serverar siJla gäster all<ohöldryck
glasvis vid ittande bord.

13. Villkor
Åldersgränser och ordningsvakter

Riktlinjer
•

Beslut om serveringstillstånd eller
provsmakningstillstånd förenas vid behov med
villkor rörande exempelvis bordsservering,
förordnade ordningsvakter, entrevärdar eller
åldersgränser.

•

l samband med beslut om utökad serveringstid i
nöjesverksamhet kan villkor meddelas om att
personal i verksamheten ska vara utbildad i
ansvarsfull alkoholservering.

•

Vid beslut om uteservering med kortare
serveringstid än serveringsstället i övrigt
meddelas regelmässigt villkor om utrymningstid
avseende uteserveringen.

tid ka tillse !Il"( per onalen är

Rättsregel
Bu ligt alln1änna förvaltningsrartsliga princip r kan en kommun
när den meddei"Br tillständ o ksä
meddela olika slags villkor. yfrel
är att motverka alkoholpolitiska
&kadeverknint:;är. VillkQren kan
alltså enda l meddelas vid beslut
om set v..erfugs ·Uer
provsmakningstillstånd. Dit räknas
också beslut om utökning av ett
gällande till tånd, till exempel
forlängd serveringstid och
utök11ing av serveringslokal eller
annat scrveringsutrymme.
Villl oren far inte vara generella
utan behovet ska bedöma-; i va•:ie
enskilt fall.
Kommunen kan däremot i sina
l'ikllinjer beskrjva under vtlka
förutsättningar ett beslut kan
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14. Kommunens tillsynsverksamhet
Tillsyn om att vi säkerställer an laglig hantering och kontrollerar att serveringen följer de villkor som
följer med tillståndet

Rtktlinjer
•

Kommunens rillsynsplan ' ka revideras vart tredje
år e ller vid behov.

•

•

l~ättsregel

Kommun~ns tillsynsan~ vaJ·

Tillsynsplanen ska ange inriktning på och
omfattning av den planerade tillsynen.
Tillsynen består av förebyggande tillsyn, inre
tillsyn och yttre tillsyn.

förom ridena servering av
alkoboldry.c ker och

r'l1arknadsf'Orting av alkoholdrycker
framg r a 9 kap 2 och 3 §§
alk<:>bollagen.
Komm1,1nen är sl·yldig att upprätta
en tillsynsplan och ge in ·denna till
läns!ttvr Isen.

•

Förebyggande tillsyn innefattar bland annat
krögannöten och utbildningsinsatser. Den
förebyggande tillsynen ska i möjligaste mån
genomforas i samverkan med polismyndigheten.

•

Inre tillsyn består av kontroll av uppgifter från olika myndigheter rörande en tillståndshavares
vandel och ekonomiska skötsamhet. Den inre tillsynen utförs av tillståndsenhetens handläggare.

•

Yttre tillsyn innebär oanmälda besök i verksamheterna när dessa är igång. Tillsynsbehovet
ska anses vara störst kvällar, nätter och helger. Den yttre tillsynen görs av tillståndsenheten.
Tillsynen kan genomföras samordnat med andra myndigheter, exempelvis polismyndigheten,
mi ljöf6rvaltningen, skatteverket eller räddningstjänsten.

•

Ti llsynsprotokoll ska upprätlas vid alla tillsynsbesök.

•

All a serveringsställen med serveringsti listond till a llmli11heten ska få minst ettti ll syn be!. · k per
år.

•

Nöjesinriktade serveringsställen ska

•

Vid i11komna nnmmningar mot tillståndshavare ska tillsynsbesök göras.

•

Vid tillnllliga till stånd till ;JIImiinheten ska ti llsyns besök görns.

111.

minst t t\ tillsynsbesö'-. per är.
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15. Försäljning och servering av folköl
Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
Detaljhandel med folköl är tillåten om näringsidkaren har anmält verksamheten hos den kommun där
försäljningen ska ske. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjo11s.
Förutsättningen för detaljhandel med folköl är att butiken även har ett brett sortiment av matvaror. Enbart
ett så kallat kiosksortiment och/eller någon enstaka matvara uppfyller inte kravet. Lokalen måste vara
godkänd av miljö- & byggnämnden som stadigvarande livsmedelslokal får hantering av matvaror.
Servering av folköl är tillåten om verksamheten bedrivs i en lokal som är registrerad som ovan och
lagad/tillredd mat serveras.
Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva särskild egenkontroll över fdrsäljningen och svara för
att personalen har nödvändiga kunskaper som gäller vid försäljning av folköl. Egenkontrollprogrammet
ska vara skriftligt.
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl. Kommunen och
polismyndigheten är tillsynsmyndigheter över folkölsfårsäljningen. Om inte alkohollagens regler följs
kan kommunen utfärda fårbud av folkölsförsäljning i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses
allvarligt kan kommunen fårbjuda försäljning i tolv månader. Om förbud anses vara en alltför ingripande
åtgärd kan istället en varning meddelas.

Riktlinjer
•

Handläggaren upprättar register över dem som säljer och serverar folköl i kommunen samt tar
emot anmälningar.

•

Egenkontrollprogram ska skickas in till kommunens handläggare i samband med registrering av
ny verksamhet.

•

Butiker med folkölsförsäljning ska få minst ett tillsynsbesök per år.
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16. Försäljning av tobaksvaror
En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller
tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak,
portionsto bak, råtobak och tobak till vattenpipa. Tobaksförsäljning är tillåten om näringsidkaren har
anmält verksamheten hos den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning får inte påbörjas innan
anmälan gj01ts.
Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt
försäljningsstället har fcir att följa tobakslagens regler. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt.
Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dom som säljer tobaksvaror. Kommunen och
polismyndigheten ansvarar för omedelbar tillsyn över handel med tobaksvaror inom kommunen.

Rtktlinjer
•

Handläggaren upprättar register över dom som säljer tobaksvaror i kommunen, samt tar emot
anmälningar.

•

Egenkontrollprogram ska skickas in till kommunens handläggare i samband med registrering av
ny verksamhet.

•

Butiken som säljer tobaksvaror ska ta minst ett tillsynsbesök per år.
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17. Försäljning receptfria läkemedel
I begreppet receptfria läkemedel inryms även nikotinläkemedeL Försäljning av receptfria läkemedel sker
i detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårds-apotek. De läkemedel som säljs
är receptfria humanläkemedel som inte har föreskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att det
är lämpligt får egenvård och att allvarliga biverkningar är sällsynta.
Detaljhandel med receptfria läkemedel ska anmälas tillläkemedelsverket. Verksamheten tar inte påbörjas
innan anmälan gjorts till läkemedelsverket. Till anmälan ska finnas ett egenkontrollprogram.
Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt. Läkemedelsverket underrättar kommunen om inkomna
anmälningar och kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad.
Kommunen har inga sanktionsmöjligheter, utan ska rapportera till läkemedelsverket vid konstaterade
brister.
Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift från de som anmält handel med receptfria läkemedel.

Riktlinjer
•

Handläggaren upprättar register över dem som anmält handel med receptfria läkemedel i
kommunen.

•

Handläggaren rapporterar till läkemedelsverket konstaterade brister vid kommunens tillsyn.

•

Detaljhandlare som anmält försäljning av receptfria läkemedel ska ta minst ett tillsynsbesök per
år.
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18. Försäljning av e-cigaretter
Elektronisk cigarett är en produkt som efterliknar i utseendet och känslan av en vanlig tobakcigarett Till
skillnad från en vanlig cigarett, behöver den inte vara tänd for att kunna röka. Det man andas in och ut
när man röker är en luktfri vattenånga som forsvinner omedelbart vid utandningen.
Elektronisk Cigarett är en batteridriven anordning som har ett speciellt värmeelement som kallas
atomizer/forångare som forångar nikotinet från vätska som finns inuti en tank.
Elektronisk cigarett består av tre huvudkomponenter: ett batteri, en atomizer och en patron f)tlld med
nikotinvätska. Vätskan finns som nikotinfri och med olika nikotinstyrka och även med olika
smaktillsatser.

Riktlinjer
•

Handläggaren upprättar register över de som säljer e-cigaretter i kommunen, samt tar emot
anmälningar.

•

Egenkontrollprogram ska skickas in till kommunens handläggare i samband med registrering av
ny verksamhet.

•

Butiken som säljer e-cigaretter ska få minst ett tillsynsbesök per år.
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