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Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

Frågorna nedan ska fungera som ett stöd för socialnämnden för att tillförsäkra att 
barnkonventionen övervägts vid beslutsfattande.  

1. Påverkar detta förslag barn och ungdomars situation nu och i framtiden? 
Ja ☐    Nej☐ 

2. Har barns lika värde beaktats och har det säkerställts att inget barn har 
diskriminerats (ex på diskrimineringsgrunder är fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro etc.)? 
Ja☐     Nej☐ 

3. Har barns säkerhet, trygghet och rätt till utveckling beaktats? 
Ja☐     Nej☐ 

4. Har barn och ungdomar fått insyn och getts möjlighet att uttrycka sin 
mening? 
Ja ☐    Nej☐ 

5. Innebär ärendet vid en helhetsbedömning att barns bästa satts i främsta 
rummet? 
Ja ☐    Nej☐ 

 

Om något av svaren strider mot FN:s barnkonvention, beskriv varför och vilka 
överväganden som gjorts  

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor  
Barn har rätt till likvärdiga villkor och ska inte diskrimineras. Detta oberoende av 
exempelvis funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro hos såväl barn som förälder.  

Artikel 3- Barnets bästa i främsta rummet 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Artikel 6- Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Barn har rätt att växa upp i en miljö som garanterar maximala möjligheter till 
överlevnad och utveckling och nämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under goda och trygga förhållanden 

Artikel 12- Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla ärenden som rör barnet och barns åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

 

Barnkonventionen har inget företräde framför andra lagstiftningar och ibland uppstår 
intressekonflikter. Det är då av vikt att de olika intressena vägs mot varandra och att 
ovanstående fyra grundprinciper beaktats. Exempel på vanliga intressekonflikter är 

• Barnets bästa ut kollektiv och individuell synvinkel. Det som är det bästa för 
ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn 
eller för alla barn. Ibland behöver ett övervägande kring de båda 
perspektiven göras. 

• Barnets bästa i förhållande till vårdnadshavare. En grundläggande 
intressekonflikt finns ibland mellan barnets rätt och vårdnadshavarens ansvar 
och rättigheter.  

• Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen. Ibland kan andra 
samhällsintressen väga tyngre än principen om barnets bästa, ex kan det 
handla om samhällsekonomiska frågor, en avvägning måste därför göras i 
dessa ärenden.  

• Barnets rätt utifrån ålder och mognad. Det finns tillfällen när olika åsikter 
från barn står i strid mot varandra då målgruppen inte är homogen.  

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  
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Budgetunderlag för socialnämnden åren 2022-2024 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.        

     

Bakgrund 

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslag till 

underlag för socialnämnden skall lämnas senast 31 augusti 2021enligt beslut 

i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Nämnden har två ekonomiska ramar. Ramen för Gemensamt, Vård och 

Omsorg lämnar underlag på en total effektivisering/besparing på 6,6 

miljoner kronor. Ramen för Individ- och familjeomsorg (IFO) lämnar ett 

underlag på ökad budgetram med 0,1 miljoner kronor.  IFO:s ram redovisar 

också en budgetöverflyttning på 40,1 miljoner kronor till Kompetens- och 

arbetslivsnämnden för verksamhetsflytten av ekonomiskt bistånd. 

Under 2021 har en ökning av externa placeringar inom alla 

verksamhetsområden skett jämfört med 2020. Till stor del kommer dessa 

kostnader att kvarstå under 2022. Budgeterade medel för IFO kommer inte 

att räcka för att täcka kostnaderna för verksamheten under 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens budgetunderlag 2022-2024       

Beslutet ska skickas till 

Budgetberedningen 
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§ 214 Dnr 2021/00085  

Budgetunderlag för socialnämnden åren 2022-2024 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.       

Deltar ej i beslut 

Roger Lundberg (S) deltar ej i beslut.     

Bakgrund 

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslag till 

underlag för socialnämnden skall lämnas senast 31 augusti 2021 enligt beslut 

i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens bedömning 

Nämnden har två ekonomiska ramar. Ramen för Gemensamt, Vård och 

Omsorg lämnar underlag på en total effektivisering/besparing på 6,6 

miljoner kronor. Ramen för Individ- och familjeomsorg (IFO) lämnar ett 

underlag på ökad budgetram med 0,1 miljoner kronor.  IFO:s ram redovisar 

också en budgetöverflyttning på 40,1 miljoner kronor till Kompetens- och 

arbetslivsnämnden för verksamhetsflytten av ekonomiskt bistånd. 

Under 2021 har en ökning av externa placeringar inom alla 

verksamhetsområden skett jämfört med 2020. Till stor del kommer dessa 

kostnader att kvarstå under 2022. Budgeterade medel för IFO kommer inte 

att räcka för att täcka kostnaderna för verksamheten under 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens budgetunderlag 2022-2024       
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Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 

2022–2024. 
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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-
betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, en 
samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmäss-
iga förutsättningar i nämnderna som de budgetförut-
sättningar som Falköpings kommun antagit inför bud-
getarbetet till flerårsplan för år 2021-2023. Nämnder-
nas budgetunderlag ska ha sin utgångspunkt i årets 
budgetförutsättningar men även utifrån gällande po-
licy och riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyr-
ning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella kon-
sekvenser beskrivas utifrån de preliminära ramarna 
från budgetförutsättningarna.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom  
socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-
nämnd. Socialnämnden ska också utföra kommunens 
uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen 

av den kommunala hälso- och sjukvården samt an-
svara för ensamkommande flyktingbarn enligt lag 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-
tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Socialnämnden är uppdelad i fyra verksamhetsområ-
den. Nämndens myndighetsutövning är lokaliserad i 
verksamheten Myndighet och hälso- och sjukvård 
(MYHS).  

De övriga verksamheterna verkställer det bistånd som 
beviljats av myndighetsutövarna. Inom ramen för 
verksamheten finns också förebyggande verksam-
heter där hjälp och stöd kan ges utan ett formellt bi-
ståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administrat-
ion finns för att stödja förvaltningens verksamheter. 
Ansvarig för förvaltningens samtliga verksamheter är 
socialchef, som även har en stödfunktion i biträdande 
socialchef.  
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Omvärldsanalys 
OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 
våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Falkö-
ping, och att förverkliga de mål som formulerats för 
kommunens framtida utveckling. Omvärldsanalysen 
ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 
kommunala organisationen och fungera som underlag 
för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-
vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 
från land till stad, klimatet förändras och på-verkar 
oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys inne-bär att 
Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de trender 
och förändringar som bedöms ha störst betydelse för 
kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRDSANALYS 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 
möjligheterna att skapa Det Goda Livet i Falköping, 
och att förverkliga de mål som formulerats för kom-
munens framtida utveckling. Omvärldsanalysen ska 
ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 
kommunala organisationen och fungera som underlag 
för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 
stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-
vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 
från land till stad, klimatet förändras och påverkar alla 
och så vidare. Arbetet med omvärldsanalys innebär 

                                                           
1 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
2 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 

att Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de 
trender och förändringar som bedöms ha störst bety-
delse för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRDSANALYS 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förmedlar 
att andelen personer i arbetsför ålder ökar långsam-
mare än andelen äldre och yngre personer i befolk-
ningen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kom-
mer under de närmaste tio åren att öka med cirka 50 
procent. För att klara välfärdsutmaningen behöver en 
halv miljon medarbetare rekryteras till välfärdssek-
torn1. Att personer i arbetsför ålder ens har ökat är 
tack vare den nettoinvandring Sverige haft. Att tillva-
rata dessa människors resurser inom bland annat vård 
och omsorg är angeläget. Resursoptimering och ef-
fektivisering blir allt mer betydelsefullt, då konkur-
rensen om arbetskraften förutspås hårdna de kom-
mande åren.2  

Exempelvis ges hälso- och sjukvård i allt större  
utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  
kvaliteten och samtidigt klara av den åldrande  
befolkningen blir välfärdsteknik blir en viktig faktor. 
Användningen av välfärdsteknik och  
e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att arbets-
sätt behöver omformas för att kunna tillvarata  
teknikens möjligheter. Enligt bland annat utredningen 
för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs även en 
förändring av den struktur och sättet som exempelvis 
hälso- och sjukvård är organiserat på, för att åstad-
komma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effek-
tivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler sjuk-
domar har ett större omsorgs- och omvårdnadsbehov. 
Personer med funktionsnedsättningar lever också 
längre i takt med att de medicinska diagnos- och be-
handlingsmöjligheterna utvecklas och förbättras. 
Samtidigt går olika grupper i samhället mot ökade 
skillnader i socioekonomisk status3.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom exem-
pelvis våldsutsatta och personer med beroende- och 
missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre psy-
kisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland unga 

3 Socialstyrelsen.se 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/valfardsutmaningarnapabastasandningstid.26727.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/saharaldreomsorgenklaratcoronapandeminhittills.33638.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-5370.pdf
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har blivit en folkhälsofråga och en trend som behöver 
vändas. Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningar 
gällande barn som far illa ökat med fem procent under 
coronapandemin i 56 undersökta kommuner. Andelen 
som varit placerad någon gång under uppväxten låg 
länge stabil, runt 4 procent i befolkningen, men har 
under senare år stigit till runt 5 procent i befolkningen 
till följd av att tonårsplaceringarna ökat. 

I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 20204 framgår 
att det finns tydliga samband mellan att vara placerad 
och ha sämre studieresultat än barn som inte är place-
rade. Många barn som är placerade får inte fullstän-
diga betyg när de går ur grundskolan. Därmed har pla-
cerade barn generellt sämre förutsättningar till ett gott 
och självständigt liv. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 
inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, till-
gänglig och effektiv. Iakttagelser som Inspektionen 
för vård och omsorgs (IVO) gjort vid tillsyner de sen-
aste åren har dock visat att samordningen brister 
framförallt kring några av de grupper som är mest ut-
satta i samhället, det vill säga barn och unga med psy-
kisk ohälsa, personer med samsjuklighet och äldre 
personer med omfattande omsorgsbehov. När sam-
ordning brister mellan olika professionella parter kan 
det resultera i en osammanhängande vård- och om-
sorgskedja, långa väntetider, uteblivna insatser 
och/eller felaktig medicinering. Gemensamma be-
dömningar, planeringar och uppföljningar behöver 
göras i större utsträckning än det görs idag, för att 
undvika att samordningsansvaret ankommer på den 
enskilde som är i behov av stöd och hjälp.   

Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat fo-
kus på förebyggande och lättillgängliga insatser utan 
behovsprövning. Olika tjänster behöver utvecklas för 
att stärka människors egenmakt, såsom olika e-tjäns-
ter och digitala möten. För att möta enskildas önske-
mål på tillgänglighet kommer användandet av digitala 
hjälpmedel bli en förutsättning.  

Användningen av digitala hjälpmedel går dock framåt 
och har bland annat ökat under coronapandemin. Pan-
demin har fortfarande en stor påverkan på äldre-
omsorgen, funktionshinderområdet och övriga verk-
samheter i socialtjänsten, skriver SKR5. Det är ännu 
oklart hur länge sjukdomen kommer påverka befolk-
ningen och därmed kommunerna. Sjukdomen skadar 
inte bara samhället och medborgarna i sig, utan i köl-
vattnet följer också arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, 
ensamhet, isolering och våld.  

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat un-
der pandemin. Världshälsoorganisationen6 (WHO) 
rapporterar på ett år upp till en 60%-procentig ökning 
av nödsamtal från kvinnor som utsätts för våld i en 
nära relation. Onlinetjänster som arbetar med support 
för att minska våldet har under pandemin ökat med 
upp till fem gånger. Situationen beror sannolikt på att 
kontrollen om de våldsutsatta ökar utifrån den isole-
ring i hemmet som pandemin orsakat. Oro, stress, 
trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar riskerna 
för utsatthet än mer. 

Sammantaget finns det både möjligheter och utma-
ningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms emel-
lertid vara kommunernas förmåga att samverka  
bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika for-
mer för resursoptimering och effektivisering.  

 

  

                                                           
4 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 
(socialstyrelsen.se) 
5 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 

6 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna (un-
ric.org) 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning.32422.html
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
https://unric.org/sv/60-okning-av-vald-i-nara-relationer/
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Övergripande mål och agenda 2030 
MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt ihop 
med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsätt-
ning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling som berör oss alla. De globala målen syftar 
till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna 
och skapa trygga och fredliga samhällen. För att stärka 
styrkedjan gör kommunen en koppling mellan de glo-
bala målen och de lokala kommunala målen vilket går 
att utläsa både genom ikonerna i början av varje mål men 
också i den löpande måltexten.  

Falköpings kommuns mål för år 2022-2024 är: 

 

 

  

SOCIALNÄMNDENS MÅLARBETE 

Av de kommunövergripande målen följer  
Socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 vävs 
in som en naturlig del i arbetet. Verksamheterna bryter 
ner och arbetar med målen på enhetsnivå. Eftersom so-
cialnämndens verksamheter är så olika varandra finns 
inte nämndspecifika delmål eller indikatorer framtagna 
på en aggregerad nivå. 

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt  
hållbart Falköping 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors 
lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att 
bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
alla medborgare ska kunna ha ett gott liv och känna del-
aktighet, självständighet och ha resurser att hantera sin 
vardag. För detta behövs bland annat adekvat utbildning, 
ett tryggt arbete, en bra bostad, kultur, rekreation, hälsa, 
trygghet och sociala nätverk.  

Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter 
till en god livsmiljö genom att bryta segregationen mel-
lan människor, ensamhet och social utsatthet samt mar-
ginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett särskilt 
uppdrag att se till utsatta människors behov. 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett 
socialt hållbart Falköping genom att verksamheten utgår 
från alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett 
socialt hållbart Falköping kommer aktiviteter 
genomföras för att bredda förebyggande verksamhet, 
stärka arbetet med evidensbaserade arbetsmetoder och 
implementera barnkonventionen via Barnrättsresan. 

Samverkan behöver stärkas både internt och externt för 
att öka förutsättningarna för ett gott liv för varje Falkö-
pingsbo. När socialtjänsten samverkar effektivt kan sy-
nergieffekter och en mer sammanhållen vård- och om-
sorgskedja nås. Systematik kring gemensamma bedöm-
ningar, planeringar och uppföljningar behöver skapas 
och ett särskilt fokus behöver riktas mot den ökade andel 
placerade barn.  

En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkon-
ventionen, är att antal barnplaceringar har ökat över flera 
års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. Den enskilt 
viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn se-
nare i livet är hur de lyckas i skolan. Ett tätare samarbete 

- Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett attraktivt  
Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas 

- Kommunens organisation ska vara  
utvecklande och förnyande med en  
tillitsbaserad styrning 
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med skolan behövs därför, för att tidigt kunna identifiera 
och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situat-
ionen blir så ohållbar att barnet behöver placeras utanför 
hemmet. Utökad så kallad lågtröskelverksamhet, som 
erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan öka 
motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjäns-
ten i ett tidigare skede. För barn som ändock behöver 
placeras utanför sitt hem behöver fler ”hemmaplanslös-
ningar” identifieras som motsvarar barnets behov. Att 
arbeta med barnet i sitt eget sammanhang ger förutsätt-
ningar för hållbara sociala lösningar.  

En annan prioriterad grupp är människor som upplever 
en ökad grad av psykisk ohälsa och ensamhet. Insatser 
kommer därför genomföras för att stärka frivilligverk-
samheten riktade till äldre, samt skapa förutsättningar 
för äldre att exempelvis kunna öka sin digitala kompe-
tens som ett steg att inkluderas i samhället. 

Mål 4: Kommunens organisation ska vara  
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad  
styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 
ska bidra till en god kvalitet genom att alla behandlas 
rättvist och att relationer kännetecknas av öppenhet, re-
spekt och ett gott bemötande. En god kvalitet i verksam-
heten förutsätter att verksamheterna samverkar och or-
ganiseras utifrån uppdraget och att resurserna används 
på rätt sätt för att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. 
Det krävs ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångs-
punkt i nationella författningskrav och de behov som 
Falköpingsborna har. Omvärldsanalys skapar möjlighet 
för ett proaktivt agerande och utveckling av relationer 
med omvärlden.  

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad 
som anges kring kvalitet och patientsäkerhet i de nat-
ionella författningskraven. Kvalitet definieras i dessa 
som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt 
lag och föreskrift på socialtjänstens samt den kommu-
nala hälso- och sjukvårdens område. 

Utifrån begränsade ekonomiska ramar och den kom-
mande välfärdsutmaningen blir det allt viktigare att  
resursoptimera både vad gäller personal, lokaler och  
arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt 
tidpunkt och av rätt yrkeskategori med rätt kompetens 
utifrån givet behov kommer vara av än större vikt i fram-
tiden när andelen biståndsberoende förväntas öka. Vi-

dare stiger brukares, anhörigas och allmänhetens för-
väntningar på vården och omsorgen. Dessa förvänt-
ningar kan vara utmanande att tillmötesgå utifrån de re-
surser som finns tillgängliga. När förväntningar inte in-
frias finns det risk för att missnöje sprider sig. Därför är 
det av vikt att se över personalens arbetssätt och perso-
nalplanering för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv, 
samt tydliggöra vilka förväntningar som kan vara rim-
liga att ha utifrån given resurstilldelning. Även verksam-
heternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 
Detta hänger också samman med att ta större steg vad 
gäller de möjligheter som digitaliseringen ger. I de fall 
välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där 
detta inkorporeras.  

Vård och omsorgsverksamheternas förutsättningar att 
bedriva verksamhet har under det senaste året ställts på 
sin spets och både medarbetares och chefers villkor har 
utmanats. Vård och omsorgsanalys har undersökt che-
fernas förutsättningar att utöva sitt uppdrag och i rapport 
2021:3 konstateras att ”Förutsättningarna kan skilja sig 
åt mellan kommuner, verksamhetsområden och chefsni-
våer. Något som verkar gälla för alla verksamhets- och 
chefsnivåer är att cheferna har komplexa uppdrag och 
ofta slits mellan administrativt arbete, verksamhetsut-
veckling och kontakten med medarbetare samtidigt som 
de ofta saknar tillräckliga stödfunktioner och arbetar 
under hård ekonomisk press. Svårigheter med kompe-
tensförsörjning återfinns inom alla verksamhetsområ-
den. Det framstår mycket tydligt för verksamhetsnära 
chefer inom äldreomsorgen som generellt har många 
medarbetare samtidigt som det är svårt att både rekry-
tera och behålla personal med rätt kompetens. Förut-
sättningarna tycks generellt vara betydligt sämre för 
chefer i den traditionellt kvinnodominerade vården och 
omsorgen än för chefer i traditionellt manligt domine-
rade verksamheter inom kommunal förvaltning. Vår da-
tainsamling pågick under covid-19-pandemin som inne-
burit nya prövningar för vården och omsorgen. Samti-
digt visar våra undersökningar att bristerna i chefernas 
förutsättningar till stora delar är desamma som påvisats 
under flera år i många tidigare studier.”  

Situationen som beskrivs ovan är inte ny och okänd. Si-
tuationen riskerar att eskalera när välfärdsuppdraget blir 
än mer komplext. Socialförvaltningen ser därför behov 
av att minska antalet medarbetare/chef på de mest ut-
satta områdena eller införa stödfunktioner kring dem, 
som gör det möjligt för dem att avlastas vissa arbetsupp-
gifter.
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Verksamhetsplanering 

  Utfall  
2020  

Prel utfall 
2021  

Budget 
2022  

Plan  
2023  

Plan  
2024  

Äldreomsorg           
Antal brukare/mån  773,0       780,0       788,0       796,0       804,0      
Antal hemtjänsttim-
mar/mån  22 385,0       22 600,0       22 825,0       23 050,0       23 280,0      
Antal SÄBO-platser  395,0       377,0       377,0       376,0       376,0      

            

 

VERKSAMHETEN I ABSOLUTA TAL 

Antalet brukare/månad är ett genomsnitt. Utfallet 
2020 är en beräkning med antalet brukare i maj 2020 
som grund, hämtat ur det nya verksamhetssystemet 
VIVA. Brukare/månad och  hemtjänsttimmar/månad 
innehåller båda insatser inom socialtjänstlag och de-
legerad HSL och utförs av den kommunala hem-
tjänsten. Antalet brukare förändras med cirka 1% per 
år utifrån befolkningsförändringen. 

Antalet platser i särskilda boenden framgår av tabel-
len ovan. Under planeringsperioden kommer om-
byggnationen av Frökindsgården bli klar där antalet 
platser minskar till 27 äldreboendeplatser och Elva-
gården görs om till demensboende med 15 platser. 

NYCKELTAL 

Falköpings kommun har en relativt sett hög kostnad 
för äldreboende, men sett till kostnad per plats ligger 
Falköping lågt i jämförelse med alla kommuner.  
Falköping redovisar ett högt antal platser i särskilt 

                                                           
7 Kolada, 2021 

boende i jämförelse med alla kommuner.7 Figur 1  
nedan visar kostnaden för äldreomsorg, kr/inv 80+, 
där röd linje visar utvecklingen för Falköpings kom-
mun. Anledningen till att trenden för äldreomsorgs-
kostnaden gått ner för Falköping de senaste åren 
kommer sig av ett systematiskt förbättringsarbete 
inom hemtjänsten och den kommunala delegerade 
hälso- och sjukvården.  

Antal personer med boende enligt LSS (gruppbo-
ende) har haft en ökande trend. Om trenden håller i 
sig betyder det ett behov av nya gruppboenden. I den 
långsiktiga investeringsplanen aviserar vi ett eventu-
ellt framtida behov om gruppen ökar. Under 2022 
räknar socialförvaltningen med att kunna bedöma 
huruvida fler platser behövs.   

Antalet personer med personlig assistans enligt So-
cialförsäkringsbalken (SFB) har minskat. 2020 fanns 
77 personer med beslut om assistans enligt SFB.  
Trenden är att Försäkringskassan gör hårdare be-
dömningar för en enskild att få beviljat assistans. 

Figur 1 - Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 80+. 

https://kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=75589&years=30197,30196,30195&municipals=16717&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart&focus=16717
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Figur 2 - Beräknade pensionsavgångar för åren 2021-2031. 

Kommunens utförare av assistans enligt SFB redovi-
sar ett underskott. Anledningen är diskrepans mellan 
ersättningen för statligt finansierade timmar i tillägg 
till kommunens eget budgettillskott och den faktiska 
kostnaden.  

Antal placerade barn och vuxna kommer att följas 
upp framåt. På grund av att socialförvaltningen har 
infört ett nytt verksamhetssystem har dessa uppgifter 
inte kunnat tas fram på ett tillförlitligt sätt. När infö-
randet av det nya verksamhetssystemet är helt klart 
och uppgifter kring placerade barn och vuxna finns 
tillgängliga kommer nyckeltalen presenteras.  

PERSONALPLANERING 

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utfö-
rare, beräknas behöva öka med cirka 132 000 under 
perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 
000 pensionsavgångar under samma period, om 
inget förändras.8  

Pensionsprognosen för socialförvaltningen totalt vi-
sar att 87 medarbetare beräknas gå i pension under 
perioden 2022-2024. Nedanstående diagram visar 
inom vilka personalgrupper rekryteringsbehoven 
finns under de närmaste 10 åren. 

                                                           
8 SKR, Möt kompetensutmaningen, rapport 2020 

Falköping har hög andel utbildade undersköterskor. 
Fortlöpande sker utbildning inom handledning, de-
mensvård och psykiatri för de som jobbar brukar-
nära. 

I särskilda boenden är det måttet personaltäthet som 
styr planering. Genomsnittet  ligger budgetmässigt 
på cirka 0,63 per plats, men utfallet ligger något 
högre, 0,64 per plats. Anledningen är att 
sysselsättningsgraden kontinuerligt har ökat sedan 
införandet av rätten till heltid. Ökningen har inte 
finaniserats genom ramtillskott.  

Individ- och familjeomsorgen 

De senaste åren har det varit en högre omsättning av 
såväl medarbetare som chefer än vad som är önsk-
värt. Situationen är inte unik för Falköping utan har 
delats av många kommuner. För att rekrytera och be-
hålla personal kommer flera insatser genomföras i 
syfte att stärka arbetsgivarens attraktivitet. Insatser 
som planeras är introduktionsprogram för nya soci-
alsekreterare, erbjudande om programmet Yrkesre-
san för handläggare inom barn- och ungdomsvården, 
traineeprogram, handledning för samtliga medarbe-
tare, strukturerad planering för utbildningar under 
året samt fortsatt arbete med auskultation under året. 
Arbetet kommer att utvecklas även gentemot se-
niora/erfarna medarbetare, i syfte att dessa ska upp-
fatta arbetsplatsen som attraktiv. 
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Preliminär budgetram för år 2022
DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 
förändringar i budget mellan budgetåren i respektive 
åldersgrupp.  

- 1-5 år 
- 6-15 år 
- 16-18 år 
- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 
sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-
skapssammandraget för år 2018, uppräknat med för-
väntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar an-
vänds SKRs modell för prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 
år 2022 beräknas till 2,0 %. Förändringen avser 
nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-
dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 
andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-
räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 
baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 
som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021-2023 finns kommunens 
fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-
fördelningen ges respektive nämnd som är inblandad 
i investeringen en kompensation utifrån det projekt-
direktiv som finns framtaget, om inget annat anges i 
projektdirektivet. Eventuella avvikelser mellan med-
len som fördelas igenom resursfördelningen och 
verkligt utfall kan behöva justeras i kommande bud-
getar. I detta ingår inte kompensation för kapitalkost-
nader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budgetperi-
oden justeras med årets löneöversyn och kapitalkost-
nader som ännu inte är klara.  

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 
någon påverkan på kommunens resultat då kostna-
den finns budgeterad under centrala poster eller 
inom finansen. 

Demografiförändrningar år 2021-2024

antal 2021 2022 2023 2024
1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     
16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     



 

Socialnämnden I Budgetunderlag för år 2022-2024 I 11 

 

Socialnämndens preliminära resultatbudget 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATBUDGET 
FÖR PERIOD ÅR 2022-2024 

Minskningen av personalkostnaderna till 2022 avser 
flytt av personal till Kompetens- och arbetslivs-
nämnden (KAN) och effektiviseringar genom änd-
rade arbetssätt. 

Inom verksamhetskostnader märks en justering för 
helårseffekt av flytten av ekonomiskt bistånd till 
KAN. 

 

PRELIMINÄR RESULTATBUDGETS PÅVERKAN 
PÅ NUVARANDE VERKSAMHET 

Socialnämnden jobbar kontinuerligt med att se över 
arbetssätt och planera för verksamhetsförändringar 
för att anpassa verksamheten till beslutade ekono-
miska ramar. Den totala ramförändringen 2022-2024 
är 16,5 miljoner kronor med störst effekt till 2023. 
Socialnämnden behöver fatta beslut om verksam-
hetsförändringar under 2022 för att nå ramen 2023. 

 

 

Prel. resultatbudget (mnkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter
Avgifter mm  41,0      41,0      41,0      41,0     
Statsbidrag  5,9      5,9      5,9      5,9     
Övriga intäkter  82,9      82,9      82,9      82,9     
Interna intäkter  77,5      77,5      77,5      77,5     

Summa intäkter  207,2      207,3      207,3      207,3     
Kostnader

Personalkostnader -670,5     -659,1     -649,2     -649,2     
Verksamhetskostnader -205,0     -170,3     -170,3     -170,3     
Kapitalkostnader -5,3     -4,7     -4,7     -4,7     
Interna kostnader -168,2     -168,2     -168,2     -168,2     

Summa kostnader -1 049,0     -1 002,3     -992,4     -992,4     

Resultatbudget för nämnd -841,8     -795,0     -785,1     -785,1     
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Socialnämndens preliminära verksamhetsbudget 

Gemensamt och vård och omsorgsramen (GVO) be-
nämndes tidigare äldreomsorgsramen. Anledningen 
till ändringen av benämningen är att ramen även in-
nehåller andra delar förutom äldreomsorg, såsom 
förvaltningsgemensamt (se tabellen ovan).  

Ramen för GVO har inför 2022 ålagts en effektivi-
sering på 1,0% (6,6 miljoner kronor) och till 2023 
1,5% (9,8 miljoner kronor). Effektiviseringen är be-
räknad på nettobudget varje år. Någon generell upp-
räkning på 2,0% för att kompensera för prisökningar 
har inte skett i GVOs siffror. 

Under 2022 kommer nya avtal för nattbemannig 
träda ikraft vilket kommer medföra ökade kostnader. 
Hur stor denna kommer bli beror på flera faktorer 
såsom bemanning per boende. Kostnadsökningen 

kommer dock bedömningsvis att uppgå till minst 2 
miljoner kronor. 

VERKSAMHET SÄRSKILDA BOENDEN FÖR 
ÄLDRE 

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden för 
äldre och resursverksamhet. Särskilda boendens 
budget består till 80 procent av personalkostnader. 
Under planeringsperioden kommer antalet platser 
minska med 19, vilket beskrivits ovan. Enheter med 
små avdelningar (7 brukare) har svårare att klara 
budgeten med de satta målen för personaltäthet.  Fö-
reslagen besparing på 2,4 miljoner kronor avser ett 
ändrat arbetssätt inom korttid/växelvård. Under 2021 
har heltidsmodellen med rörlig tid tagits bort i syfte 
att bemanna bättre utifrån brukarnas behov. 

Prel. verksamhetsbudget (mnkr) Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetsområde Gemensamt och Vård och omsorg (GVO)
Särskilda boende för äldre 2,4
Hemtjänst biståndsenheten
Hemtjänst kommunens utförare
Boendestöd
Larm- och nattpatrull sam dagverksamhet
Resursverksamhet
Sjuksköterskor
Rehabenheten, hjälpmedel
Bostadsanpassning
Funktionsnedsättning - Assistans
Funktionsnedsättning - LSS gruppboende 0,5
Funktionsnedsättning - övrigt
Förvaltningsgemensamt 5,7
Nämnd, biståndsenheten, administration, chefer

Summa verksamhetsområde GVO -660,9     -652,3     -644,5     -644,5     
Verksamhetsområde IFO

Personal- och övriga kostnader -1,9
Sjuklöner covid-19
Verksamhetskostnader Barn
Verksamhetskostnader Vuxna
Verksamhetskostnader LSS
Verksamhetskostnader Socialpsyk
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer
Verksamhetskostnader Ekonomi 40,1
Insatser riktade mot familjer och vuxna
Insatser riktade mot ungdomar
Ensamkommande barn 

Summa verksamhetsområde IFO -180,9     -142,7     -140,6     -140,6     

Nämndens budgetram -841,8     -795,0     -785,1     -785,1     
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VERKSAMHET HEMSTÖD 

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst av kommu-
nens utförare, boendestöd, larm- och nattpatrull, 
dagverksamhet, Trygg hemgångsteam och kort-
tid/växelvård. Kommunens utförare av hemtjänst 
omfattas av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) och 
får ersättning enligt schablon för beställd tid. De 
verkställer cirka 250.000 timmar varje år hos runt 
550 brukare.  

VERKSAMHET FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Verksamhetsområdet omfattar assistans enligt LSS 
och SFB, ledsagning, grupp- och korttidsboenden 
enligt LSS, daglig verksamhet och socialpsykiatri.  

Inom assistansen enligt SFB fortsätter antalet ären-
den/timmar att minska. Därmed minskas också per-
sonal i motsvarande takt. Dock täcker inte timersätt-
ningen från Försäkringskassan kostnaderna för utfö-
randet. Besparingen på 0,5 miljoner kronor avser 
minskning av en tjänst. 

VERKSAMHET FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 

Förvaltningsgemensamt omfattar verksamheter un-
der social administration som är gemensamma för 

hela förvaltningen, chefer och arbetsledning, bi-
ståndsenhetens verksamheter förutom hemtjänst 
samt socialnämnden. 

Från den förvaltningsgemensamma verksamhets-
budgeten minskas 3,7 miljoner kronor för att nå den 
totala effektiviseringen på 6,6 miljoner kronor. I till-
lägg till effektiviseringen på 6,6 miljoner kronor fö-
reslås dessutom 2,0 miljoner kronor flyttats från den 
gemensamma reserven till IFOs ram för att öka in-
satser till stöd för barn och unga i utsatta situationer.  

VERKSAMHET INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Inför 2022 har IFO fått en generell uppräkning på 1,9 
miljoner och en besparing på 1,8 miljoner vilket re-
sulterar i en ökad budgetram på 0,1 miljoner. Under 
2021 har en ökning av externa placeringar inom alla 
verksamhetsområden skett jämfört med 2020. Till 
stor del kommer dessa kostnader att kvarstå under 
2022. Budgeterade medel kommer inte att räcka för 
att täcka kostnaderna för verksamheten under 2022. 

Flytten av ekonomiskt bistånd till KAN står för 40,1 
miljoner kronor av ramförändringen. 
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Socialnämndens preliminära investeringsbudget 

 

ÖVRIGA INVESTERINGAR 

Inventarier som prognosticeras för inköp avser Frö-
kindsgården (lås till boendedörrar) samt det nya 
LSS-boendet. Årligen sker också utbyte av  IT-ut-
rustningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prel. investeringsbudget (mnkr) Prognos utfall 
tom 2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Investeringar 3,9 4,1 4,1 4,1
Inventarier 3,9 4,1 4,1 4,1

Summa nämnden 3,9 4,1 4,1 4,1
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Förändring av verksamhet med eventuell påverkan på 
andra nämnder 
 

UTÖKAD SAMVERKAN MED  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden ser 
båda behov av att utveckla sin samverkan än mer för 
barn och unga med stora behov. Därför görs nu en 
kraftsamling gällande samverkan mellan de båda 
nämndernas verksamheter. Syftet är att vända den ne-
gativa trenden kring utsatta barns och ungas situation 
i kommunen som helhet.  

Genom ökat fokus på förebyggande arbete, tätare 
samverkan och gemensamma insatser ska nämnder-
nas verksamheter verka för att barn och unga ska 
kunna bo kvar och fullfölja sina studier i kommunen. 
Förutom en minskad utsatthet hos barn och unga som 
bor i kommunen, är förhoppningen att arbetet ger en 
positiv påverkan både på barn- och utbildningsnämn-
dens budget såväl som socialnämndens. 

  



Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

 

 

 

 



BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Äldreomsorg, funktionsnedsättning samt förvaltningsgemensamt Juli

Net t obudget  
2021

Net t okost nad 
2021

Result at /
prognos

Särskilda boenden för äldre 207 226 206 409 817

Hemtjänst Biståndsenheten 89 748 85 658 4 090

Hemtjänst kommunens utförare 0 -1 538 1 538

Boendestöd 10 880 10 107 773

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet 27 406 26 544 862

Resursverksamhet 3 001 2 677 324

Sjuksköterskor 59 557 56 271 3 286
Rehabenheten, hjälpmedel 19 274 16 706 2 568
Bostadsanpassning 2 489 3 078 -589

Funktionsnedsättning - Assistans 38 396 42 212 -3 816

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende 64 585 64 156 429

Funktionsnedsättning övrigt 81 023 79 839 1 184

Förvaltningsgemensamt 35 440 23 531 11 909

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer 51 170 49 384 1 786

Summa 690 195 665 033 25 161



BUDGET 2021 FÖR SOCIALNÄMNDEN
Indiv id- och familjeomsorgen

Net t obudget  
2021

Net t okost nad 
2021 Result at  2021

Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Personal- och övriga kostnader 47 362 44 201 3 161
Sjuklöner covid-19 0 -294 294
Verksamhetskostnader Barn 33 757 55 388 -21 631
Verksamhetskostnader Vuxna 3 055 7 094 -4 039
Verksamhetskostnader LSS 28 734 27 430 1 304
Verksamhetskostnader Socialpsyk 3 698 2 271 1 427
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer 2 295 2 868 -573
Verksamhetskostnader Ekonomi 9 621 13 581 -3 960
Insatser riktade mot familjer och vuxna 19 062 17 060 2 002
Insatser riktade mot ungdomar 10 411 9 826 585
Ensamkommande barn 0 -1 000 1 000

TOTALT 157 995 178 425 -20 430



 

Socialförvaltningen 

 

Maria Dahlén   Sas/verksamhetsutvecklare   0515-88 50 36   maria.dahlen@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2021-08-12 

SN 2021/00007  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för 

andra kvartalet 2021 till handlingarna. 

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.        

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej 

verkställda gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har 

socialnämnden sedan den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS 

att rapportera beslut om bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 

tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 

Rapporten ska ske till inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 

ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden 

en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande 

beslut enligt kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av 

bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det ska framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor 

respektive män. 

 

Bifogat finns en rapport över de beslut som rapporterats till IVO. 

 

 

Maria Dahlén 

Sas/verksamhetsutvecklare 



2021-08-12 
 
 
 
 

 
 
 

Kön 
Insats 

Lagrum 
(SoL/LSS) 

Besluts-
datum 

Datum för 
erbjudande 

Verkställt 
datum 

Kommentar 
 

K 
Personligt stöd SoL 210203     

Nytt uppdrag behövs från 
handläggare BoU 

M 
Bostad med 
särskild service LSS 200612   210623 Verkställt. 

M 

Ledsagarservice LSS 201029     

Är på gång att verkställas. 
Vårdnadshavaren har velat 
avvakta covid-läget. 

M Ledsagarservice LSS 201105   210409 Verkställt 

M 

Kortidsvistelse LSS 201124 210303  

Vårdnadshavare önskar starta 
upp efter sommaren, har 
tidigare velat avvakta. 

K 

Personligt stöd SoL 201217     

Insatsen är beroende av att 
insats i form av 
kontaktperson via 
Vuxen/LSS kommer igång. 
Detta har inte skett. 
Resursgruppsmöte har hållits.  

M 

Personligt stöd SoL 201217     

Insatsen är beroende av att 
insats i form av 
kontaktperson via 
Vuxen/LSS kommer igång. 
Detta har inte skett. 
Resursgruppsmöte har hållits. 

M 

Personligt stöd SoL 201217     

Insatsen är beroende av att 
insats i form av 
kontaktperson via 
Vuxen/LSS kommer igång. 
Detta har inte skett. 
Resursgruppsmöte har hållits. 

M 
Personligt stöd SoL 210301     

Verkställs i augusti enligt EC 
från behandlingsteamet 

K 
Kontaktfamilj SoL 210324     

Inte hunnit rekrytera och 
hitta lämplig kontaktfamilj 

M 
Kontaktfamilj SoL 210303     

Inte hunnit rekrytera och 
hitta lämplig kontaktfamilj 

K 

Strukturerad ÖV SoL 210319     

Uppsatt i kö och planeras 
kunna verkställas i slutet av 
augusti när ny personal finns 
på plats i behandlingsteamet 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021, IFO 
K= kvinna  M= man 

 

 



2021-08-12 
 
 
 
 

 
 

  

K 
Personligt stöd SoL 210407     

Verkställs i augusti enligt EC 
behandlingsteamet 

M 
Bostad med 
särskild service LSS 210324     Saknar lägenhet att erbjuda 

K 

Bostad med 
särskild service LSS 210324    

Har blivit erbjuden tidigare 
men tackat nej. Vill enbart bo 
i centrum med personer i 
samma ålder. 

M 
Bostad med 
särskild service LSS 210303     

Saknar lägenhet att erbjuda. 
Arbete pågår för att frigöra 
lämplig plats. 



2021-08-12 
 
 
 
 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 2 2021, 

äldreomsorg 

Nedanstående ej verkställda beslut har sin grund i stängningen av dagverksamheten för äldre. 

 

K= kvinna  M= man 

 

Dagverksamhet för äldre, avslutade 

Kön Avslutad orsak 

K Flyttat till äldreboende 

K    Flyttat till äldreboende 

M                 Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

K Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

K Flyttat till äldreboende 

K Flyttat till äldreboende 

M Flyttat till äldreboende 

K Avliden 

K Avliden 

M               Avliden 

K Avliden 

K              Flyttat från Falköping 

K Egen begäran 

K Egen begäran 

Dagverksamhet för äldre, pågående ej verkställda beslut  

Beslutsdatum Kön 

071031 K 

190924 K 

190826 M 

201105 K 

201027 M 

200229 M 

181113 K 

180712 K 

191022 K 

110927 M 

170801 M 

190304 K 

200108 K 

190517 M 

201012 M 

200204 M 

201020 K 

191014 K 

200203 K 

200203 M 

170118 K 

190625 K 

200226 M 

161111 K 

150210 K 

181211 M 

120906 K 

131125 K 

160107 M 

191031 M 

170131 M 

170726 M 

090213 K 

161101 M 

170111 M 

191202 M 

000613 K 

200212 K 

190704 K 

180323 M 

191126 K 

150424 K 

170406 K 

161003 M 

190925 K 

191003 M 

090901 K 

190524 K 

180724 K 

151102 M 

180523 M 

180619 M 

160209 M 

140203 K 

171107 M 

181207 M 

120701 K 

191211 M 

171013 M 

140808 K 

200101  M 

050127 M 

190826 M 

210414 K 

180816 K 

200225 K 

160301 K 

160201 K 

130923 K 

151119 K 

181001 K 

130107 K 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 237 Dnr 2021/00007  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås lägga redovisningen av ej verkställda gynnande 

beslut andra kvartalet 2021 till handlingarna. 

2 Socialnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer.      

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 

1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om 

bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 

gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 

kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser 

och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska 

framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-12 

Ej verkställda beslut – sammanställning i rapport för kvartal 2 - 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden 

Akt            

 



 

Socialförvaltningen 

 

Eva Olofsson   bitr. socialchef      eva.olofsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-07-21 

SN 2021/00104  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Riktlinjer och Tillsynsplan för Tillståndsenheten i 
samverkan (TiS)Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att fastställa riktlinjer och tillsynsplan för 

tillsyn i samverkan i enlighet med förslag        

Sammanfattning  

Sedan några år tillbaka handläggs ärenden om tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen (2010:1622) lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) av tillsyn i 

samverkan, TIS, som organiseras i Lidköpings kommun. 

Sedan 2021-01-01 har verksamheten flyttats från Social och 

arbetslivsnämnden till Miljö och byggnämnden i Lidköpings kommun. Med 

anledning av detta har nya riktlinjer och en ny tillsynsplan tagits fram. 

Samtliga kommuner som tillhör tillsyn i samverkan behöver ställa sig bakom 

riktlinjerna och tillsynsplanen.       

Förvaltningens bedömning 

De förändringar i riktlinjerna som föreslås framgå i bifogad skrivelse från 

Tillstånd i samverkan, av Mona Wrethman, daterad 2021-06-17. I huvudsak 

innebär de nya riktlinjerna förtydliganden och förenklingar på flera områden, 

vilket innebär att det blir lättare för berörda krögare att förstå dem. 

Riktlinjerna innebär inga större förändringar i hur tillstånd och tillsyn 

hanteras, eftersom det i huvudsak regleras i lag.  

Av tillsynsplanen framgår vilka prioriteringar TIS kommer att göra när det 

gäller tillsynen under tidsperioden 2021-2023.  

Varken riktlinjer eller tillsynsplan innebär några ekonomiska konsekvenser 

för nämnden eller för dde verksamheter som berörs av tillstånden och 

tillsynen.  

Socialnämnden gör därför bedömningen att nämnden ska fatta beslut om 

föreslagna riktlinjer och tillsynsplan.  

 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från tillstånd i samverkan, 2021-06-17 

Riktlinjer för alkoholservering 

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel        

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Tillståndsenheten i samverkan 

Eva Olofsson, biträdande socialchef  

 

 

 

Eva Olofsson 

biträdande socialchef 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 239 Dnr 2021/00104  

Riktlinjer och Tillsynsplan för Tillståndsenheten i 
samverkan (TiS) 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att fastställa riktlinjer och tillsynsplan för 

tillståndsenheten i samverkan i enlighet med förslag 

Sammanfattning 

Sedan några år tillbaka handläggs ärenden om tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen (2010:1622) lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) av tillsyn i 

samverkan, TIS, som organiseras i Lidköpings kommun. 

Sedan 2021-01-01 har verksamheten flyttats från Social och 

arbetslivsnämnden till Miljö och byggnämnden i Lidköpings kommun. Med 

anledning av detta har nya riktlinjer och en ny tillsynsplan tagits fram. 

Samtliga kommuner som tillhör tillsyn i samverkan behöver ställa sig bakom 

riktlinjerna och tillsynsplanen.  

Förvaltningens bedömning 

De förändringar i riktlinjerna som föreslås framgå i bifogad skrivelse från 

Tillstånd i samverkan, av Mona Wrethman, daterad 2021-06-17. I huvudsak 

innebär de nya riktlinjerna förtydliganden och förenklingar på flera områden, 

vilket innebär att det blir lättare för berörda krögare att förstå dem. 

Riktlinjerna innebär inga större förändringar i hur tillstånd och tillsyn 

hanteras, eftersom det i huvudsak regleras i lag.  

Av tillsynsplanen framgår vilka prioriteringar TIS kommer att göra när det 

gäller tillsynen under tidsperioden 2021-2023.  

Varken riktlinjer eller tillsynsplan innebär några ekonomiska konsekvenser 

för nämnden eller för dde verksamheter som berörs av tillstånden och 

tillsynen.  

Socialnämnden gör därför bedömningen att nämnden ska fatta beslut om 

föreslagna riktlinjer och tillsynsplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-11  

Skrivelse från tillstånd i samverkan, 2021-06-17 

Riktlinjer för alkoholservering 

Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa 

receptfria läkemedel 

  



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden 

Akt            

 



  

    

  
 Datum  2021-06-17 
  Dnr  LIMBN-2021-241  

  LIMBN-2021-1233 
     

     

Miljö- och byggnämnden  
Miljö-Hälsa  

  

  

  

  Skrivelse till avtalskommuner i samverkan, Tillståndsenheten    

 
 Ärendet avser: Riktlinjer för alkoholservering och  

 Tillsynsplan 2021 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa  

 receptfria läkemedel  

 

 

1 januari 2021 tog Miljö- och byggnämnden i Lidköping över ansvaret från Social välfärd 

och har därför antagit en aktuell version av Riktlinjer för alkoholservering – TiS 

Tillståndsenheten i Samverkan och tillsynsplan för 2021. Varje enskild kommun i 

samverkan ska besluta om att anta dessa riktlinjer och tillsynsplan.  

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov och ersätter tidigare riktlinjer för 

alkoholservering för 2018-2020. Tillsynsplan antas årligen. 

 

Riktlinjer för alkoholservering 

Kommunen har skyldighet att tillhandahålla information om vad som gäller enligt 

alkohollagen samt riktlinjer enligt 8 kap 9 § Alkohollagen (2010: 1622). Riktlinjerna är 

framtagna i enlighet med folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunala riktlinjer för 

alkoholservering”. Där anges att riktlinjerna ska vara en vägledning och ett stöd i 

bedömningar och handläggning för att skapa förutsägbarhet och likabehandling i 

kommunerna.  

Följande ändringar är gjorda i de beslutade riktlinjerna; 

Sidan 1 – Ansökan – Riktlinjer för handläggningstider: 

Dom 5 punkterna har ersätts med; 

 Ansökningsavgiften ska vara inbetald innan handläggning av ärendet påbörjas. 

 Samtliga handlingar ska ha inkommit innan utredningen påbörjas. 

 I övrigt gäller rättsregeln enligt 5§ alkoholförordningen. 

 

 

 

 



Sidan 5, punkt 7 - Serveringstillstånd, stadigvarande; Vid servering av alkoholdrycker ska 

erbjudas utbud av alkoholfria drycker eller drycker med högst 2,25 volymprocent 

alkoholhalt (lättdrycker) 

Ändras till; 

 Vid servering av alkoholdrycker ska erbjudas utbud av alkoholfria drycker. 

 

Sid 8, tas bort; 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 serveringstillstånd. 

 

Sidan 9, punkt 3 – Serveringstider - ändras från 02.00 till 03.00.  

 Utökad serveringstid som längst fram till klockan 03.00 kan beviljas om 

polismyndigheten inte har något att erinra, om miljönämnden bedömer att 

verksamheten kan bedrivas utan risk för störningar av närboende och om det inte finns 

några aktuella anmärkningar mot tillståndshavaren eller restaurangverksamheten. 

 

Sidan 10, punkt 2 - Uteserveringar 

Uteservering ska vara väl avgränsad så att det tydligt framgår för gästen var 

uteserveringens gränser går. Kommunens regler för hur en uteservering ska se ut rent 

estetiskt ska följas.  

 

Ändras till;  

 Uteservering ska vara väl avgränsad så att det tydligt framgår för gästen var 

uteserveringens gränser går. Kommunens regler och riktlinjer för uteservering ska följas. 

Sidan 10, punkt 3, tas bort; Serveringstillstånd medges inte för renodlade rökrutor. 

 

Sidan 11, punkt 5, - Gemensam servering, tas bort; Serveringspersonal ska ha genomgått 

utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

 

Sidan 12, punkt 3 – Provsmakningstillstånd; Provsmakning innebär att det är mycket liten 

mängd alkohol som provas, oftast motsvarande en matsked eller mindre. 

Ändras till;  

 Provsmakning innebär att det är en liten mängd alkohol som provas. 

 

Sidan 14, punkt 1 – Ordning och nykterhet, tas bort; Den som bedriver nöjesinriktad 

verksamhet med utökad serveringstid ska tillse att personalen är tillräckligt utbildad i 

ansvarsfull alkoholservering. 

 

 

 

 



Sidan 14, Punkt 3; Servering av större mängder alkohol till en person eller en grupp gäster, 

till exempel hela flaskor spritdryck, öl hinkar eller shot brickor bör undvikas. Om denna typ 

av servering tillämpas krävs att serveringspersonalen har ständig uppsikt över den eller de 

som serverats alkoholen för att säkerställa att ingen gäst överserveras. 

Ändras till;  

 Serveringstillstånd kan förenas med villkor om att servering av alkoholdrycker endast får 

ske genom bordsservering. 

 

Sidan 15, punkt 1 – Villkor - tas bort ”entrévärdar eller åldersgränser”. 

 

Sidan 15, punkt 2 tas bort; I samband med beslut om utökad serveringstid i 

nöjesverksamhet kan villkor meddelas om att personal i verksamheten ska vara utbildad i 

ansvarsfull alkoholservering. 

 

Sidan 16, punkt 4- Kommunens tillsynsverksamhet; Förebyggande tillsyn innefattar bland 

annat krögarmöten och utbildningsinsatser. Den förebyggande tillsynen ska i möjligaste 

mån genomföras i samverkan med polismyndigheten. 

Ändras till;  

 Förebyggande tillsyn består av information vid tillsynsbesök samt hög tillgänglighet och 

service vid kontakt med tillståndshavare och andra myndigheter via e-post och telefon. 

 

 

Tillsynsplan 2021 

 

Tillsynsplanen visar antal objekt inom de olika områden alkohol, tobak, e- cigaretter och 

receptfria läkemedel, och hur arbetet kommer att prioriteras under 2021 utifrån befintliga 

resurser. I huvudsak prioriteras yttre och inre tillsyn på verksamheter med tillstånd för 

alkoholservering och tobak. 

Behovet visar på hur vilka resurser som saknas för att kunna bedriva en fullständig tillsyn 

inom alla områden. 

 

Vi föreslår att ni lägger till er kommun, beslutsdatum och § över eller under Lidköpings på 

dokumenten. Då framgår det tydligt att båda kommunerna tagit sitt beslut och när. 

 

Mona Wrethman 

Miljö- och hälsoskyddschef 

Lidköpings kommun 

0510-771815 

mona.wrethman@lidkoping.se 
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Inledning 
 

 

I dialog med restaurangbranschen är det kommunens 

målsättning att bidra till att skapa goda restaurang- 

och nöjesmiljöer för kommunens medborgare och 

besökare. Ett rikt restaurang- och nöjesliv är en 

viktig tillgång för en levande stad. 

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 besökare och kommuninvånarna kan känna sig trygga när de 

besöker våra serveringsställen och vistas ute kvällar och nätter. 
 

 

Kommunen ska verka för att ungdomar skyddas från tidig 

alkoholdebut. Servering till minderårig, överservering, narkotika, 

våld och diskriminering är företeelser som ska motverkas. 

En utgångspunkt för tillståndsmyndigheten i tillämpningen av 

alkohollagen är därför att skyddet för människors hälsa alltid 

går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 
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1. Ansökan 

När Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) får in en ansökan om serveringstillstånd kan det 

ta olika tid innan beslut kan fattas beroende på vilket typ av ansökan som görs. 

Även avgifterna för de olika tillstånden varierar. Här följer de riktlinjer som 

kommunen fastställt med hänvisning till den rättsregel som är styrande. 
 

 

1.1 Hur lång tid tar det att få svar på en ansökan? 
 
Riktlinjer för handläggningstider 

• Ansökningsavgiften ska vara inbetald innan handläggning 
av ärendet påbörjas. 

 
Samtliga handlingar ska ha inkommit innan utredningen 

påbörjas. 

 
I övrigt gäller rättsregeln enligt 5 § alkoholförordningen. 

 

 
Rättsregel 

Enligt 5 § alkoholförord- 
ningen ska en kommun fatta 
beslut i ett ärende om 

serveringstillstånd inom 

fyra månader från det att en 

fullständig ansökan kommit 

in till kommunen. Om det är 

nödvändigt på grund av ut- 

redningen får handläggnings- 

tiden förlängas med högst 

fyra månader. 

 
Kommunen ska informera 

sökanden om skälen för att 

handläggningstiden förlängs 

innan den ursprungliga 

tidsfristen gått ut. 



2  
 
 

1.2 Vad kostar en ansökan? 
 

 
 
 

Riktlinjer för avgifter 
• Information om aktuella avgifter ska finnas 

tillgänglig på kommunens webbsida. 

• Avgiften för ansökan ska täcka kostnaden 
för tillståndsprövningen. 

• Avgiften för tillfälliga serveringstillstånd 

inkluderar tillsynsavgift. 

• Tillsynsavgifterna består av en fast del som varierar 

beroende på serveringstiden och en rörlig del som 

baseras på serveringsställets omsättning på 

alkoholdrycker. 

• Tillsynsavgifterna täcker kostnaden för den 

årliga tillsyn som tillståndsenheten utför. 

Tillsynen innefattar förebyggande 

tillsyn och möten med tillståndshavare, inre 

tillsyn, t ex informationsutbyte med andra 

myndigheter för kontroll av tillståndshavares 

ekonomiska skötsamhet, samt yttre 

tillsyn ute i verksamheterna dag-, kvälls och 

nattetid. 
 

 
 
 
 
 

1.3 Uppgifter vi hämtar in för att pröva din ansökan 
 
Riktlinjer för remissyttrande 

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 handläggare på Miljönämnden rörande 

risken för störningar för närboende 

• uppgifter från Skatteverket angående 

sökandens ekonomiska skötsamhet 

• uppgifter från Kronofogden angående 

eventuella restföringar rörande skulder till 

det allmänna 

 

 
Rättsregel 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen 
får kommunen ta ut avgift för 

tillståndsprövningen och för 

tillsyn av den som har 

provsmaknings- eller 

serveringstillstånd. 

 
Avgifterna beslutas av 

kommunfullmäktige och 

baseras på självkostnads och 

likställighetsprincipen som 

regleras närmare i 

kommunallagen (1991:900). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rättsregel 

Enligt 8 kap 11 § alkohollagen 

ska kommunen hämta in 

polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande 

serveringstillstånd såväl 
till allmänheten som till 
slutet sällskap. 

 
Kommunen ska också hämta 

in polisens yttrande vid en 

prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd. 
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• yttrande från Räddningstjänsten huruvida serverings- stället 

uppfyller kraven enligt Räddningstjänstens lagstiftning 

samt uppgifter om det antal personer lokalen är avsedd för. 

 
Ovan nämnda uppgifter hämtas in vid behov även 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutet sällskap. Behov anses till exempel finnas 

om sökanden inte tidigare haft serveringstillstånd 

i kommunen, om platsen för tillställningen 

kan antas orsaka störning eller om olägenheter 

uppkommit i tidigare verksamhet av liknande 

karaktär. 

Tillståndsenheten lägger stor vikt vid remissinstansernas yttranden. 

Förhållanden som kan medföra att ansökan avslås är bland 

annat att sökanden är misstänkt eller dömd för 
brott, att sökanden misskött sina 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. 
 

 
 

1.4 Vår informationsskyldighet 
 
Riktlinjer 

• På kommunens webbplats ska finnas 
lättillgänglig information om hur man 

ansöker om olika typer av serveringstillstånd 

samt kortfattad information om vad 

som krävs för att beviljas tillstånd. Det ska 
även finnas information om handläggningstider, 

avgifter och möjlighet till överprövning. 

• Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 

ska hållas uppdaterade och finnas 

tillgängliga på kommunens webbplats. 

• Tillståndsenheten erbjuder årligen restaurangbranschen 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

 

 
Rättsregel 

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen 

har kommunen en skyldighet 

att informera om vad som 

gäller enligt denna lag och 

anslutande föreskrifter. 
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2. Grundläggande förutsättningar 

För stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd samt provsmakningstillstånd 
 
Riktlinjer 

• Vid lämplighetsprövningen kontrolleras i 
normalfallet förhållandena under tre år före 

ansökningstillfället. Vid grov eller 

upprepad brottslighet eller allvarlig 

ekonomisk misskötsamhet kan en längre 

tidsperiod beaktas. 

• Den som är misstänkt för eller fälld för 

brott, som inte är endast bagatellartade, 

eller fått ett serveringstillstånd återkallat 

under den senaste treårsperioden före 

ansökan anses i normalfallet inte lämplig 

för serveringstillstånd. 

• Konkurs, systematiska restföringar av 

skatter och avgifter privat eller i tidigare 

näringsverksamhet samt aktuella obetalda 

skulder till det allmänna är i normalfallet 

hinder mot serveringstillstånd. 

• 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. 

• 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 krav på kunskapsprov utifrån 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 

• Tillståndsenheten bedömer vilka personer med 

 
 
 
Rättsregel 

En ansökan om serverings- 

tillståndbedöms utifrån alkohol- 

lagenskrav. Av 8 kap 12 § 

alkohollagen framgår att 

serveringstillstånd endast får 

meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina 

personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständlig- 
heterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med alkohol- 
lagens krav. 

Sökanden ska genom att 

avlägga ett prov visa att han 

eller hon har de kunskaper om 

alkohollagen och anslutande 

föreskrifter som krävs för att på 

ett författningsenligt sätt utöva 

verksamheten. 

betydande inflytande i rörelsen som 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 kunskaps- 

prov får maximalt två omprov genomföras. 

Vid tre underkända prov avslås 

ansökan om tillstånd. 
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3. Serveringstillstånd, stadigvarande 

Serveringsstället – kök, matutbud och brandsäkerhet 
 
Riktlinjer 

• Verksamheter med stadigvarande 
serveringstillstånd ska vara registrerade 

livsmedelsanläggningar. 

• Restauranger som vänder sig till allmänheten 

ska ha ett eget restaurangkök i 

restauranglokalen vilket ska användas för att 

laga eller tillreda maträtter genom att råvaror förädlas. 

Vilken köksutrustning som krävs för att kravet på 

kök ska anses uppfyllt bedöms i förhållande 

till den meny som restaurangen presenterar vid ansökan. 

• 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 serverings- 

tillstånd 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. 

 

 
 
Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan 

ett serveringstillstånd meddelas för 

servering till allmänheten eller slutet 

sällskap. Tillståndet kan vara 

stadigvarande eller avse en enstaka 

tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 
 
Av 8 kap 14 § alkohollagen framgår 

att serveringstillstånd ska omfatta ett 

visst avgränsat område som 

disponeras av tillståndshavaren. 

 
8 kap 15 § alkohollagen stadgar att 

stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten får meddelas endast om 

serveringsstället har ett eget kök i 

anslutning till serveringslokalen samt 

tillhandahåller lagad eller på annat 

sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 

erbjudas ett varierat utbud av 

maträtter. Efter kl 23.00 får 

matutbudet begränsas till ett fåtal 

enklare rätter. Serveringsstället 

ska vara utrustat med ett i 

förhållande till lokalens storlek 
lämpligt antal sittplatser för 

matservering. 

 
Vid serveringstillstånd till slutet 

sällskap ska serveringsstället enligt 

8 kap 15 § alkohollagen tillhandahålla 

tillredd mat. 
 
Enligt 8 kap 16 § alkohollagen ska 

serveringsstället vara lämpligt för sitt 

ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 
Vidare framgår av 8 kap 22 § 

alkohollagen att lättdrycker ska finnas 

att tillgå i tillfredsställande urval och 

omfattning vid servering av 

alkoholdrycker. 
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4. Serveringstillstånd, tillfälligt 

Information om vad som gäller för ansökan om tillstånd för att 

tillfälligt servera alkoholhaltiga drycker till allmänhet samt slutet sällskap. 
 
 
 

4.1 Till allmänheten 
 

Riktlinjer 

• Sökande ska ha dispositionsrätt till aktuell 

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 

festivalområdet. 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohol- 
lagen kan ett serveringstill- 

stånd meddelas för servering 

till allmänheten eller slutet 

sällskap. Tillståndet kan vara 

stadigvarande eller avse en 

enstaka tidsperiod eller ett 

enstaka tillfälle (tillfälligt 

serveringstillstånd). 
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4.2 Till slutet sällskap 
 
Riktlinjer 

• Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer 
Som har någon form av gemensamt intresse i förening 
eller sammanslutning, utöver ifrågavarande tillställning. 

det krävs att medlemskretsen är känd före arrangemanget. 

• Ett arrangemang som klassas som 

offentlig tillställning kan inte ligga till 

grund för 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 

förening ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse 

och en styrelse som tar 

ansvar för föreningens verksamhet. 
• Sökande ska ha dispositionsrätt till aktuell 

markyta/lokal. 

• Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad, 

överblickbar och möjlig att kontrollera. 

• Minst en tillredd maträtt eller ett par enklare 

alternativ ska erbjudas gästerna under hela 

serveringstiden. 

 
 
 
Rättsregel 

Tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten får enligt 8 

kap 2 § alkohollagen 

meddelas om serverings- 

stället tillhandahåller tillredd 

mat enligt 8 kap 15 § 

alkohollagen. Detsamma 

gäller tillstånd för servering i 

slutet sällskap. Av 8 kap 14 § 
alkohollagen framgår att 

serveringstillstånd ska 

omfatta ett visst avgränsat 

område som disponeras av 

tillståndshavaren. 

 
 
 

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen: 
 

 Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 

 Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna samt 

 Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller 

lättdrycker. 
 

 

Samtliga punkter måste vara uppfyllda  för att servering ska kunna  ske utan 

tillstånd. 
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5. 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. 

• Servering av alkohol på läktare och andra 

större ytor som är svåra att överblicka och 

kontrollera och som inte är lämpade för 

matservering medges inte. 

• Stor vikt ska läggas vid polismyndighetens 

yttrande angående risken för ordningsproblem 

på serveringsstället eller i dess närhet. 

• Stor vikt ska läggas vid miljönämndens 

yttrande angående risken för störningar av 

närboende. 

 

 
 
 
Rättsregel 

Enligt 8 kap 17 § alkohol- 

lagen får kommunen vägra 

serveringstillstånd om 

serveringsstället på grund av 

placering eller andra skäl kan 

befaras medföra olägenheter 

i fråga om ordning och 

nykterhet eller medföra 

särskild risk för människors 

hälsa. 
 
Kommunerna bör i sina 

riktlinjer ange vilka kriterier 

de tillämpar vid 

bedömningen för att det ska 

bli tydligare för den som 

ansöker om serverings- 

tillstånd vilka särskilda 

hänsyn som tas i den aktuella 

kommunen. 

Kommunen måste dock 
alltid göra en bedömning 

av omständigheterna i det 

enskilda fallet 



9  
 
 

6. Serveringstider 

Vilka tider man får servera alkohol i Sverige och vilka rättigheter 

kommunen har att ge tillåtelse på andra tider när detta är motiverat 
 
• Polisens och Miljönämndens yttranden ska 

tillmätas stor betydelse vid bestämmande 

av serveringstiden. 

• Serveringstid inom normaltiden 11.00- 

01.00 beviljas om det inte föreligger 

särskilda skäl för 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 för störningar av närboende 

och om det inte finns några aktuella 

anmärkningar mot tillståndshavaren eller 

restaurangverksamheten. 

• Stadigvarande serveringstid efter kl 02.00 

medges inte. 

• Beslut om utökad serveringstid i verksamhet 

med servering av alkoholdrycker till 

allmänheten kan, om polisen bedömer att 

behov finns, förenas med villkor om 

förordnade ordningsvakter. 

• Utökad serveringstid innebär i regel mer 

tillsyn än vad som är fallet för verksamheter 

med servering inom alkohollagens 

normaltid. 

 

 
Rättsregel 

Enligt 8 kap 19 § alkohollagen 

får – om inte kommunen 
beslutar annat - servering av 

starköl, vin, annan jäst 

alkoholdryck, spritdryck och 

alkoholdrycksliknande preparat 

inte påbörjas 
tidigare än kl 11.00 och inte 
avslutas senare än kl 01.00. 

Regleringen kring 

serveringstider syftar till att 

motverka olägenheter som 

fylleri och oordning. 

Bestämmelsen om 

serveringstider är en viktig del 

av den svenska alkohol- 

politiken och sociala hänsyn ska 

därför gå före affärs-mässiga 

eller konkurrens-mässiga 

hänsyn. Att en konkurrerande 

restaurang redan fått en längre 

serveringstid behöver därför inte 

motivera bifall till en annan 

ansökan. Bestämmelsen lämnar 

dock utrymme för kommunerna 

att besluta om andra serverings- 

tider när detta är motiverat. När 
kommunen prövar en 

restaurangs serveringstid ska 

man beakta om tiden kan 

medföra olägenheter i fråga om 

ordning och nykterhet eller om 

den kan innebära särskild risk 

för människors hälsa. Skyddet 

för människors hälsa och 

intresset av att upprätthålla 

ordning, nykterhet och säkerhet 

ska alltså stå i förgrunden när 

kommunen prövar sena 

serveringstider. 

Det räcker inte för kommunen 

att enbart hänvisa till riktlinjerna 

som grund för att avslå en 

ansökan om utökad 

serveringstid. 

Det måste också finnas konkreta 

omständigheter i det enskilda 

fallet som talar emot 
beviljandet, till exempel 
polisens och miljönämndens 

remissyttranden. 
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33 
 

 

7. Uteserveringar 

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

 
• För uteservering på allmän plats krävs tillstånd 

enligt ordningslagen vilket söks hos 

polisen. För uteservering på privat mark 

som inte kräver tillstånd enligt ordningslagen 

krävs upplåtelseavtal med fastighetsägaren. 

Tillstånd enligt ordningslagen 

alternativt avtal med fastighetsägaren ska 

ges in till tillståndsenheten i samband med 

ansökan om tillstånd för uteservering. 

• Uteservering ska vara väl avgränsad så att 

det tydligt framgår för gästen var uteserveringens 

gränser går. Kommunens regler och riktlinjer för uteservering ska följas. 

• Uteservering ska vara möblerad med sittplatser 

och erbjuda servering av mat under hela serveringstiden. 

• Serveringstiderna i uteservering bestäms efter samma 

överväganden som gäller serveringstider i övrigt enligt 

alkohollagen. En riskbedömning görs efter att yttranden 

inhämtats från Polismyndigheten och Miljöförvaltning. Om risk för 

störningar för närboende föreligger ska tillstånd till 

uteservering inte medges. Detsamma gäller om polisen 

påtalat risk för ordningsproblem. I de fall det finns 

en dokumenterad historik av störningar för 

omgivningen från ett serveringsställe råder 

en restriktiv hållning vid bedömningen av om 

tillstånd till uteservering kan beviljas. Detta gäller även 

vid ansökan om utökad serveringsyta 

eller utökad serveringstid i uteserveringen. 
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8. Gemensam servering 

Vad som krävs för att man ska få servera alkohol i ett gemensamt 

serveringsutrymme 
 
Riktlinjer 

• Gemensamt serveringsutrymme kan medges 
vid stadigvarande eller tillfällig servering 

som vänder sig till allmänheten. 

• Ansökan om gemensamt serveringsutrymme 

kan göras gemensamt av flera tillståndshavare 

och ansökan kan göras samtidigt 

som ansökan om serveringstillstånd görs. 

• Vid dokumenterade olägenheter eller andra 

brister som utgör grund för återkallelse kan 

tillståndet till gemensamt serveringsutrymme 

återkallas för samtliga även om det inte 

går att utreda eller styrka vem eller vilka av 

tillståndshavarna som har brustit i ansvar 

och utövande. 

• Tillstånd till gemensamt serveringsutrymme förenas 

med villkor om förordnade ordningsvakter om 

Polismyndigheten bedömer att behov finns. 

• Tillstånd till gemensamt serveringsutrymme kan 
förenas med villkor om bordsservering. 

 
 
 
Rättsregel 
I 8 kap 4 § alkohollagen 

ges möjlighet för flera 

tillståndshavare 
att utnyttja ett gemensamt 

serveringsutrymme. 

Det innebär att ett 

särskilt tillstånd kan beviljas 

för att servera på samma yta. 

En förutsättning är att de 
som ansöker om gemensamt 
serveringsutrymme har ett 

eget serveringstillstånd. 

Särskilda villkor kan 

meddelas i samband med 

beslutet om tillstånd för ett 

gemensamt serverings- 
utrymme. 
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9. Provsmakningstillstånd 
 
 

Riktlinjer 

• Partihandlare som ansöker om tillfälligt 

provsmakningstillstånd genomgår lämplighets- 

prövning enligt 8 kap 12 § alkohollagen. 
• Tillfälligt provsmakningstillstånd meddelas 

för avgränsat serveringsområde som är 

möjligt att överblicka och kontrollera. 

• Provsmakning innebär att det är en 

liten mängd alkohol som provas. 

 

Rättsregel 

Av 8 kapitlet 6 § 
alkohollagen 

framgår att anordnande av 

provsmakning 
av spritdrycker, vin, 
starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker riktade till 

allmänheten är tillåtet under 

förutsättning att 

1. arrangören har ett 

stadigvarande 

serveringstillstånd 

som omfattar de drycker som 

provsmakningen avser samt 

den lokal där 

provsmakningen 

ska äga rum, eller 

2. de partihandlare som deltar 
enskilt eller gemensamt 

ansöker om och erhåller ett 

tillfälligt tillstånd för 

provsmakning av de drycker 

som avses erbjudas. 

Tillståndshavare som avses i 

första stycket ska innan 

arrangemanget äger rum göra 

en anmälan till kommunen. 
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10. Catering 

Vad som krävs för ett stadigvarande 

serveringstillstånd för catering av alkohol 
 
Riktlinjer 

• Den som ansöker om stadigvarande cateringtillstånd 
genomgår lämplighetsprövning 

enligt 8 kap 12§ alkohollagen. 

• Det krävs ett stadigvarande cateringtillstånd 

för respektive kommun som cateringservering 

sker i. 

• Cateringköket som utövaren disponerar 

behöver inte finnas i kommunen. 

• Efter att stadigvarande cateringtillstånd 

meddelats ska tillståndshavaren för varje 

cateringtillfälle i förväg 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. 

 

 
Rättsregel 

Av 8 kapitlet 4 § alkohol- 
lagen framgår att den som 
bedriver cateringverksamhet 

för slutna sällskap kan få 

stadigvarande serverings- 

tillstånd under förutsättning 

att den lokal där serveringen 

äger rum för varje tillfälle 

anmäls till och godkänns av 

kommunen. Den som 

bedriver cateringverksamhet 

ska ha ett eget kök för 

tillredning av mat för att få 

stadigvarande serverings- 

tillstånd. 
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11. Ordning och nykterhet 

Om att servera med omdöme, ansvarsfullt och måttligt 
 
Riktlinjer 

• Den som har serveringstillstånd bör av 
säkerhetsskäl ha ett system för kontroll av 

antalet gäster som befinner sig på serveringsstället. 

• Servering av större mängder alkohol till 

en person eller en grupp gäster, till exempel hela 

flaskor spritdryck, ölhinkar, kannor eller 

shotbrickor bör undvikas. Om denna typ av 

servering tillämpas krävs att serveringspersonalen 

serverar alkoholdrycken samt har ständig uppsikt över den 

eller de som serverats alkoholen för att säkerställa 

att ingen gäst överserveras. 

• Serveringstillstånd kan förenas med villkor 

om att servering av alkoholdrycker endast 

får ske genom bordsservering. 

 

Rättsregel 

Av 8 kap 17 § framgår att om 

alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras 

medföra olägenheter i fråga om 

ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors 

hälsa, får serveringstillstånd 

vägras även om övriga krav 

som uppställs i lagen är 

uppfyllda. 
 
Av 8 kap 18 § framgår att 

tillståndshavaren eller av 

denne utsedd 

serveringsansvarig person ska 
ha tillsyn över serveringen och 

vara närvarande på 
serveringsstället under hela 

serveringstiden. 

Den som är serveringsansvarig 

ska ha fyllt 20 år och vara 

lämplig för uppgiften. 

Tillståndshavaren ska anmäla 

serveringsansvariga till 

kommunen. 



15  
 
 

12. Villkor 
 

 

Riktlinjer 

• Beslut om serveringstillstånd eller 
provsmakningstillstånd förenas vid behov 

med villkor rörande exempelvis bordsservering 

eller förordnade ordningsvakter. 

• Vid beslut om uteservering med kortare 

serveringstid än serveringsstället i övrigt 

meddelas regelmässigt villkor om utrymningstid 

avseende uteserveringen. 

 
 
Rättsregel 

Enligt allmänna förvaltnings- 
rättsliga principer kan en 

kommun när den meddelar 

tillstånd också meddela olika 

slags villkor. Syftet är att 

motverka alkoholpolitiska 

skadeverkningar. Villkoren 

kan alltså endast meddelas 
vid beslut om serveringseller 

provsmakningstillstånd. 

Dit räknas också beslut om 

utökning av ett gällande tillstånd, 

till exempel förlängd 

serveringstid och utökning 

av serveringslokal eller annat 
serveringsutrymme. Villkoren 

får inte vara generella 

utan behovet ska bedömas i 

varje enskilt fall. Kommunen 

kan däremot i sina riktlinjer 

beskriva under vilka 

förutsättningar ett beslut kan 

komma att villkoras. 
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13. Kommunens tillsynsverksamhet 

Tillsyn som säkerställer en laglig hantering och kontroll att serveringen 

följer de villkor som följer med tillståndet 
 
Riktlinjer 

• Kommunens tillsynsplan ska revideras vart 
tredje år eller vid behov. 

• Tillsynsplanen ska ange inriktning på och 

omfattning av den planerade tillsynen. 

• Tillsynen består av förebyggande tillsyn, 

inre tillsyn och yttre tillsyn. 

• 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, Miljöförvaltningen, 

Skatteverket eller Räddningstjänsten. 

 
 
 
Rättsregel 

Kommunens tillsynsansvar för 

områdena servering av 

alkoholdrycker och marknadsföring 

av alkoholdrycker framgår av 9 kap 
2 och 3 §§ alkohollagen. 
 
Kommunen är skyldig att upprätta 

en tillsynsplan och ge in denna till 

Länsstyrelsen. 

• Förebyggande tillsyn består av information vid tillsynsbesök 
samt hög tillgänglighet och service vid kontakt med tillståndshavare 
och andra myndigheter via e-post och telefon. 

• Tillsynsprotokoll ska upprättas vid alla 

tillsynsbesök. 



 

 

 

Tillsynsplan 2021-2023 

för alkohol, folköl, tobak, 

e-cigaretter och vissa receptfria 

läkemedel  

           TIS- Tillståndsenheten I Samverkan                  

 

Antagen av Miljö- och byggnämnden, Lidköpings 

kommun 2021-03-04, MBN § 27  
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Kommunens och nämndens ansvar  

Ansvarig nämnd ska att upprätta en tillsynsplan och utföra tillsyn enligt 

alkohollagen (2010:1622) lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Miljö- och 

byggnämnden i Lidköpings kommun har, genom samverkansavtal, detta 

ansvar i följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Tidaholm, Vara, Vårgårda 

och Lidköping. 

Tillsynen utförs enligt en plan som ansvarig nämnd antar. Planen ska visa 

hur nämnden planerar, antal tillsyn och utredningar, prioriteringar, 

deltagande i projekt eller andra viktiga händelser. Den ska vara ett stöd för 

tillsynsverksamheten och möjliggöra en god uppföljning och en ökad 

kostnadseffektivitet.  

Nämndens uppdrag innebär i huvudsak yttre tillsyn och kontroll av 

verksamheter, utfärdande av tillsynsprotokoll, handläggning av 

tillståndsansökningar och anmälningar, inre tillsyn gällande verksamheter 

som har tillstånd, remisser, information och rådgivning till verksamhet, 

handläggning av klagomål och liknande, kontrollköp, meddela föreläggande 

och förbud, meddela erinran, varning och återkallelse samt anmäla till polis 

vid misstanke om brott. 
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Serveringstillstånd  

Yttre tillsyn är då tillsyn sker på serverings-/försäljningsställen under 

pågående verksamhet och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet 

med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att 

nämnden tillsammans med olika berörda myndigheter såsom 

polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam 

tillsyn. Fokus ligger på hur verksamheten bedrivs med tanke på ordning och 

nykterhet, att servering inte sker till minderåriga och/eller märkbart 

påverkade personer och att serveringsansvarig person finns på plats. Vid 

tillsynen kontrolleras också att försäljningen sker i enlighet med tillståndet 

avseende t.ex. vilka slag av alkoholdrycker som säljs, om servering sker till 

allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokalerna, köket, matutbudet, 

serveringstiderna mm. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att en 

tillsynsutredning inleds, vilket leder till förslag på beslut om 

sanktionsåtgärder. Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är 

nödvändigt och avgörande för att skapa en trygg restaurangmiljö, det 

förenklar tillsynen och gör den mer kraftfull och effektiv. Samordnade 

kontroller förbättrar också det förebyggande arbetet och ökar stödet till 

servering/försäljningsställena. Om missförhållanden föreligger kan 

nämnden meddela en erinran, vid upprepade överträdelser eller 

allvarligare brister, en varning. Om varning inte bedöms som tillräckligt 

finns möjligheten till att återkalla serveringstillståndet.  

Inre tillsyn innebär att nämnden, ofta tillsammans med andra 

myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och 

kronofogden arbetar med att granska att den som har 

serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på 

personlig och ekonomisk lämplighet. Uppgifter kan hämtas in vad 

gäller företaget såväl som personer med betydande inflytande (PBI) 

och övriga bolagsengagemang. Ärenden kan också startas med 

anledning av att misstanke uppstått om någon form av 

missförhållande eller härröra från tillsyn. Den inre tillsynen bedrivs 

genom skrivbordsarbete, remisser och underrättelser mellan berörda 

myndigheter.  

Förebyggande tillsyn menas det som nämnden gör genom informations- 

och utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, 

informationsmöten med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten 

och branschen. Nämnden arbetar för att sprida kunskaper om hur 



 

Sidan 6 av 11 

alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på servering/-

försäljningsställena. 

Prioriterad tillsyn  

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande: 

 Matutbudet 

 Serveringsansvariga 

 Öppettider 

Alkohol  

 

Antal 

verksamheter/ 

ärende  

Behov av 

resurser  

(tim.)  

Tillgängliga 

resurser och 

plan 2021 

(tim.) 

Plan  

2022  

(tim.)  

Plan  

2023  

(tim.)  

Prövning och tillsyn             

Verksamheter med 

serveringstillstånd  
241 

       

Prövning 

tillstånd/anmälan  

120 1200 720 720 720 

Inre tillsyn  199 482 280 280 280 

Yttre tillsyn  271 1097 660 660 660 

Förebyggande tillsyn  640 360 360 360 

Kunskapsprov  37 127 80 80 80 

Total tid tillsyn/ 

handläggning 
 

3546 2100 2100 2100 

 

Verksamheter med serveringstillstånd: För att servera alkoholhaltiga 

drycker (över 2,25 volymprocent) krävs tillstånd. Varje verksamhet som får 

tillstånd klassas utifrån behov av tillsyn. Alla verksamheter ska ha minst ett 

besök per år men vissa verksamheter med sena öppettider och ung publik 

bör ha minst tre tillsynsbesök per år.   

Prövning av ansökan/anmälan: En ansökan om tillstånd handläggs med 

remissförfarande, utredning och bedömning av lämplighet. Anmälan är en 

någon typ av förändring i en verksamhet som har ett serveringstillstånd. 
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Kunskapsprov: Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering eller 

provsmakning ska sökande göra ett godkänt kunskapsprov. 

 

 Folköl  

Prioriterad tillsyn  

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande: 

 Ålderskontroll vid köp 

 Egenkontrollprogram 

  

Folköl 

  

Antal 

verksamheter/ 

ärende  

Behov av 

resurser  

(tim.)  

Tillgängliga 

resurser och 

plan 2021 

(tim.) 

Plan  

2022  

(tim.)  

Plan  

2023  

(tim.)  

Prövning och tillsyn             

Verksamheter försäljning  141     

Anmälningar  2 1 8 8 8 

Tillsyn  141 644 392 392 392 

Total tid tillsyn/prövning  645 400 400 400 

 

Anmälda verksamheter försäljning folköl: För att sälja folköl krävs en 

anmälan. Dessa verksamheter får minst ett tillsynsbesök/år. 

Tillsyn: Kontrollerar egenkontrollprogram, ålderskontroll samt kontrollerar 

om det finns skyltar vid kassa, hyllkant och entré. Tillhandahåller skyltar. 

 

Tobak 

Den 1 juli 2019 trädde ny tobakslagen i kraft - lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088). Lagen är en del i ett socialpolitiskt mål om att 

minska rökning i Sverige. Den huvudsakliga förändringen är att det nu krävs 

tillstånd för att få sälja tobak eller liknande produkter. Även elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare ingår i den nya lagen men 
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anmälningsplikten kvarstår för dessa produkter och det har inte gjorts 

några direkta förändringar gentemot tidigare lagstiftning. Nämnden och 

polisen har ett gemensamt ansvar för tillsyn.  

Yttre tillsyn är då tillsyn sker på försäljningsstället och kontrollerar att 

verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Detta kan även ske genom 

samordnad tillsyn, det vill säga att nämnden tillsammans med olika 

berörda myndigheter såsom polismyndigheten och skatteverket gör en 

gemensam tillsyn. Vid tillsynen kontrolleras bland annat förpackningarnas 

storlek och märkning, produkternas äkthet, produktpresent att dekaler 

finns om åldersgräns. Vid tillsynen kontrolleras även att 

egenkontrollprogram finns i lokalen. Resultatet av den yttre tillsynen kan 

leda till att en tillsynsutredning inleds, vilket leder till förslag på beslut om 

sanktionsåtgärder. Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är 

nödvändigt för att få en effektiv efterlevnad av lagen. Om missförhållanden 

föreligger kan nämnden meddela en varning, om varning inte bedöms som 

tillräckligt eller upprepade varningar, kan nämnden återkalla tillståndet. 

Nämnden kan även meddela föreläggande och förbud.  

Vid tillsyn på verksamheter som säljer elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare kontrolleras bland annat att det finns ett aktuellt 

egenkontrollprogram och att personalen har kunskap och följer de rutiner 

som finns, att det i butiken är skyltat med 18 års åldersgräns, att 

informationsblad och hälsovarning är korrekt på produkterna och att de 

flaskor som innehåller vätska med nikotin inte är för stora eller har för 

stark koncentration av nikotin. Om missförhållanden föreligger kan 

nämnden meddela en varning eller förbjuda handel. 

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra 

myndigheter såsom polismyndighet, skatteverket och kronofogden 

arbetar med att granska att den som har tillstånd eller har anmält 

försäljning, fortfarande lever upp till lagens krav på personlig och 

ekonomisk lämplighet. Uppgifter kan hämtas in både vad gäller 

företaget såväl som PBI. Uppgifter kan hämtas in vad gäller företaget 

såväl som personer med betydande inflytande (PBI) och övriga 

bolagsengagemang. Ärenden kan också startas med anledning av att 

misstanke uppstått om någon form av missförhållande rörande en 

verksamhet eller härröra från tillsyn. Den inre tillsynen bedrivs genom 

skrivbordsarbete, remisser och underrättelser mellan berörda 

myndigheter.  
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Förebyggande tillsyn är informations- och utbildningsinsatser med 

branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. 

Kommunen arbetar genom detta för att sprida kunskaper om hur lagen om 

tobak och liknande produkter ska omsättas i det praktiska arbetet på 

försäljningsstället. 

 

Prioriterad tillsyn  

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande: 

 Märkningskontroll 

 Egenkontrollprogram 

 Skyltning 

 

Tobak  

  

Antal 

verksamheter/ 

ärende  

Behov av 

resurser  

(tim.)  

Tillgängliga 

resurser och 

plan 2021 

(tim.)  

Plan  

2022  

(tim.)  

Plan  

2023  

(tim.)  

Prövning och tillsyn             

Verksamheter med 

tillstånd  

156     

Verksamheter försäljning 

elektroniska cigaretter 

12 12 14 14 14 

Prövning 

tillstånd/anmälan 

59 531 350 350 300 

Inre tillsyn  156 312 210 210 210 

Yttre tillsyn  156 1170 784 784 784 

Förebyggande tillsyn   30 60 42 42 42 

Total prövning, tillsyn   2085 1400 1400 1400 

 

Verksamheter med tillstånd: Det krävs tillstånd för att sälja tobak och 

liknande produkter. Verksamheterna får minst ett tillsynsbesök per år. 

Verksamheter försäljning elektroniska cigaretter: För att få sälja 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare krävs en anmälan. 
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Prövning av ansökan/anmälan: En ansökan om försäljningstillstånd för 

tobak eller liknande produkter handläggs med remissförfarande, utredning 

och bedömning av lämplighet.  

  

Vissa receptfria läkemedel 

Läkemedelsverket är den ansvariga tillsynsmyndigheten gällande tillsyn på 

verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel. Ansvaret gäller inte 

öppenvårdsapotek, utan omfattar detaljhandel, till exempel 

matvaruaffärer och drivmedelsstationer. Kommunens ansvar är att 

kontrollera att dessa verksamheter har anmält sin försäljning till 

läkemedelsverket, att det finns ett egenkontrollprogram som är känt för all 

personal och som följs. Kommunen ska också kontrollera att endast tillåtna 

produkter säljs, och att det inte säljs till underåriga. Vid brister i 

verksamheten och om lagen inte efterlevs, ska kommunen rapportera det 

till Läkemedelsverket som vidtar åtgärder. 

Prioriterad tillsyn  

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande: 

 Hur receptfria läkemedel förvaras i lokalen  

 Egenkontrollprogram 

 Datummärkning 

 

Receptfria läkemedel  

  

Antal 

verksamheter/ 

ärende  

Behov av 

resurser  

(tim.)  

Tillgängliga 

resurser och 

plan 2021 

(tim.)  

Plan  

2022  

(tim.)  

Plan  

2023  

(tim.)  

Tillsyn             

Verksamheter försäljning 

receptfria läkemedel 

114     

Tillsyn  114 562 100 100 100 

Total tillsyn   562 100 100 100 

 

Försäljning av receptfria läkemedel: För att sälja receptfria läkemedel 

krävs en anmälan. Läkemedelsverket är den ansvariga tillsynsmyndigheten. 
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Ansvaret gäller inte öppenvårdsapotek utan omfattar detaljhandel, t ex 

matvaruaffär eller drivmedelsstationer.  

Tillsyn: Nämndens ansvar är att kontrollera att dessa verksamheter har 

anmält sin försäljning till läkemedelsverket, att det finns ett 

egenkontrollprogram som är känd för all personal och som följs. 

Kommunen ska också kontrollera att endast tillåtna produkter säljs och att 

det inte säljs till underåriga. Vid brister i verksamheten och om lagen inte 

efterlevs, ska kommunen rapportera det till läkemedelsverket som vidtar 

åtgärder. 

 

Befintliga personalresurser och behov 

På enheten arbetar fyra handläggare heltid inom områdena alkohol, folköl, 

tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nedan redovisas tillgängliga 

resurser och resursbehov. För att klara nämndens uppdrag i sin helhet 

inom dessa områden saknas 2,8 handläggare.  

 

Tillgängliga 
resurser 2021 

(tim.) 

Behov av 
resurser 2021-

2023 (tim.)  

Tillsyn, handläggning 4000 6838 

Övrig tid  2000 3400 

Frånvaro  2000 3400 

Totalt antal timmar  8000 13638 

Antal handläggare  8000/2000 tim. 

4 handläggare 

13638/2000 tim. 

6,8 handläggare           

 

Övrig tid: Tid som inte faller under begreppet tillsyn, prövning eller annan 

handläggning. Engagemang i nätverk, möten och samarbete internt och 

extern, kompetensutbildning, inläsning, planering, uppföljning och 

utveckling av verksamheten, information, allmän service till allmänheten.  

Frånvaro: Tid som omfattas av semester, sjukdom, föräldraledighet eller 

annan frånvaro. 



Från: Eva Olofsson 
Skickat: den 17 juni 2021 15:16 
Till: Carin Karlsson 
Ämne: VB: Till avtalskommuner i samverkan, Tillståndsenheten - Riktlinjer och 

Tillsynsplan  
Bifogade filer: LIMBN-2021-241__2021-02-11_Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, 

t....docx; LIMBN-2021-1233_3_2021-05-06_Riktlinjer för 
alkoholservering(1).docx; Skrivelse - Riktlinjer och Tillsynsplan.docx 

 
Hej! 
 
Till diariet och vi lyfter ärendet om att anta riktlinjer och tillsynsplan på nämnden i augusti. Jag tänker att 
jag skriver TS innan jag går på semester 
 
Hälsningar 
Eva 
 
Eva Olofsson 
Biträdande socialchef 
eva.olofsson@falkoping.se  
0515-88 53 46 
 
Socialförvaltningen 
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9  
521 81 Falköping  
 
www.falkoping.se 

 

 
 
 
Så här behandlar Falköpings kommun dina  
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr 

 

Från: Britt Ajnemark <Britt.Ajnemark@lidkoping.se>  
Skickat: den 17 juni 2021 14:56 
Till: Eva Olofsson <eva.olofsson@falkoping.se> 
Ämne: VB: Till avtalskommuner i samverkan, Tillståndsenheten - Riktlinjer och Tillsynsplan  
 
Hej Eva! 
När jag mejlade till Magnus Schedin fick jag ett frånvaromeddelande och hänvisning till din mejladress 
istället.  
Se mitt mejl nedan och bifogade filer. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Britt Ajnemark 
Nämndsekreterare 
Lidköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
531 88 LIDKÖPING vid Vänern 

mailto:eva.olofsson@falkoping.se
http://www.falkoping.se/
http://www.falkoping.se/gdpr
mailto:Britt.Ajnemark@lidkoping.se
mailto:eva.olofsson@falkoping.se


Telefon: 0510-77 17 80 
E-post: britt.ajnemark@lidkoping.se 
www.lidkoping.se 
  
  
  

Från: Britt Ajnemark  
Skickat: den 17 juni 2021 14:42 
Till: Eva Thimfors <Eva.Thimfors@gotene.se>; Susanne Svantesson <susanne.svantesson@grastorp.se>; 
'ann-charlotte.lilja@vargarda.se' <ann-charlotte.lilja@vargarda.se>; 'sandra.saljo@herrljunga.se' 
<sandra.saljo@herrljunga.se>; Kjell Karlsson <Kjell.Karlsson@vara.se>; Christina Marmolin 
<Christina.Marmolin@skara.se>; Björn Franke <Bjorn.Franke@essunga.se>; 
'magnus.schedin@falkoping.se' <magnus.schedin@falkoping.se>; 'katarina.widell@gullspang.se' 
<katarina.widell@gullspang.se>; 'charlotte.warling@hjo.se' <charlotte.warling@hjo.se>; 
'sandra.peters@karlsborg.se' <sandra.peters@karlsborg.se>; 'anneli.maaranen@tibro.se' 
<anneli.maaranen@tibro.se>; 'per-ola.arnling-hedberg@toreboda.se' <per-ola.arnling-
hedberg@toreboda.se>; 'maria.olsson@tidaholm.se' <maria.olsson@tidaholm.se> 
Ämne: Till avtalskommuner i samverkan, Tillståndsenheten - Riktlinjer och Tillsynsplan  
  

Hej! 

Här kommer en skrivelse från Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef i Lidköpings kommun, 
samt Riktlinjer för alkoholservering och Tillsynsplan 2021 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter 
och vissa receptfria läkemedel för antagande i respektive avtalskommun. 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Britt Ajnemark 
Nämndsekreterare 
Lidköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
531 88 LIDKÖPING vid Vänern 
Telefon: 0510-77 17 80 
E-post: britt.ajnemark@lidkoping.se 
www.lidkoping.se 
  
  

mailto:britt.ajnemark@lidkoping.se
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mailto:ann-charlotte.lilja@vargarda.se
mailto:sandra.saljo@herrljunga.se
mailto:Kjell.Karlsson@vara.se
mailto:Christina.Marmolin@skara.se
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2021-08-09 

SN 2021/00004  
 

 

 

 
 

  

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2021-06-01 – 2021-07-31.          

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Delegationslistor 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  

2021-06-01 – 2021-06-30  

291  

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  

2021-06-01 – 2021-06-30 

608 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – Procapita  

2021-06-01 – 2021-06-30    

27 

Bostadsanpassning 

2021-06-01 – 2021-06-30  

25 

Jämkning dubbla boendekostnader 

2021-06-01 – 2021-06-30 

1 

Avskrivning skuld 

2021-01-01 – 2021-06-30 

2 

Individ- och familjeomsorg - VIVA 

2021-07-01 – 2021-07-31 

160 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA   

2021-07-01 – 2021-07-31 

483 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – Procapita  

2021-07-01 – 2021-07-31 

48 

Bostadsanpassning 

2021-07-01 – 2021-07-31 

4 

Jämkning dubbla boendekostnader 

2021-07-01 – 2021-07-31 

2 
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Personal/Anställningar 

Tillsvidare,  

2021-06-01 – 2021-06-30  

33 

 

Visstid,  

2021-06-01 – 2021-06-30 

21 

 

Tillsvidare 

2021-07-01 – 2021-07-31 

9 

 

Visstid 

2021-07-01 – 2021-07-31 

16 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 

2021-06-02 

§§ 185 – 195 

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 

2021-06-08 

§ 196 

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll,   

2021-06-16 

§§ 197 – 216 

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll, 

 2021-06-30 

§§ 217 – 224 

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll,  

2021-07-28 

§§ 225 – 232 

 

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

Socialchef 

SN 2021/90 Fullmakt till tjänsteperson att föra 

nämndens talan vid muntliga 

Socialchef 
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förhandlingar i förvaltningsrätt och 

kammarrätt 

SN 2021/106 Uttag ur Artur Larssons fond, nr 274 Förvaltningsekonom 

 

       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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2021-01-14 

SN 2021/00003  
 

 

 

 
 

  

Rapporter till socialnämnden 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.         

Sammanfattning  

Socialchef Magnus Schedin informerar socialnämnden om följande;  

- xxx      

Beslutsunderlag 
xxx       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 


