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Sn § 139

SN 2012/0232-702

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för Mariestad Bois
Hockey under skördefesten perioden 2012-09-28-2012-09-29
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar meddela tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten till Mariestad
Bois Hockey under skördefesten perioden 2012-09-28-2012-09-29, med önskad
serveringstid mellan kl. 11:00-01:00, i enlighet med 8 kap 2 § alkohollagen.
Marcus Eklund (S), Bengt Erik Askerlund (MP) samt Leif Johansson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund

Mariestad Bois Hockey ansöker om att servera starköl och vin på nya torget under perioden
2012-09-28-2012-09-29. Önskad serveringstid är mellan kl 11:00-00:00 på fredag och natten
till lördag mellan kl. 00:00-01:00. Serveringsansvarig har genomfört liknande arrangemang
tidigare och uppfyller kraven i alkohollagstiftningen (2010:1622).
Remiss från Polismyndigheten i Mariestad har inhämtats och beaktas i utredningen. Polismyndigheten uppger i yttrandet att ansvarig för alkoholserveringen är väl förtrogen med
alkoholservering till allmänheten och dess regler för hantering. Serveringen sker inom inhägnat och av ordningsvakter bevakat område. Arrangören ska ha ansvar och sådan uppsyn
över serveringsstället så att servering och överlämnande till underåriga och berusade inte
sker. Från Polismyndighetens sida föreligger ingen erinran eller anmärkning mot ansökan.
Av hänsyn till trafik och närboende så ska inte alkoholservering pågå längre än till kl 01:00.
Remiss har inhämtats från Räddningstjänsten i Mariestad och beaktas i utredningen. Från
räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra i rubricerad ansökan under förutsättning att:
- Utrymningsvägar finns att tillgå i erfoderlig omfattning (minst 3 st) med öppningsmått av minst 1,2 meter gällande serveringstältet.
- Framkomlighet i samband med uppställning av bord och stolar beaktas.
Remiss har inhämtats från miljö- och byggnadsnämnden och beaktas i utredningen. Ansökan från Mariestad BOIS Hockey föranleder följande erinran från miljö- och byggnadsnämnden:
- Att all störande verksamhet bör inte pågå längre än till kl. 24:00 (se utredning)
Förvaltningen menar att den sökande uppfyller kraven i alkohollagstiftningen. Sökande bör
enligt förvaltningen beviljas alkoholtillstånd i enlighet med 8 kap 2 § alkohollagen.
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Behandling på sammanträdet

Bengt Erik Askerlund (S) yrkar på att nämnden ska besluta enligt miljö- och byggförvaltningens rekommendation om att serveringstillstånd beviljas fram till kl 00:00.
Marcus Eklund yrkar på avslag (S) till ansökan.
Ordförande Björn Fagerlund (M) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut att bevilja serveringstillstånd till allmänheten till Mariestad Bois 2012-09-28-2012-09-29 fram till kl 01:00.
Ordförande Björn (M) ställer förslagen om att bevilja serveringstillstånd mot Marcus Eklund (S) yrkande om avslag till ansökan om serveringstillstånd. Förslagen ställs under proposition och ordförande finner att socialnämnden beslutar att bevilja serveringstillstånd.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker att nämnden ska bevilja serveringstillstånd röstar ja. De ledamöter som tillstyrker Marcus Eklunds (S) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges elva ”ja”-röster, en ”nej”-röster och en ”avstår”. Socialnämnden
har därmed beslutat att bevilja serveringstillstånd. (Se protokollsbilaga 1)
Marcus Eklund (S) reserverar sig mot beslutet. (Se protokollsbilaga 2)
Ordförande ställer därefter eget yrkande om serveringstillstånd till kl 01:00 mot Bengt Erik
Askerlund (MP) yrkande om serveringstillstånd till kl 00:00 under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämndens godkända
propositionsordning. De ledamöter som tillstyrker Björn Fagerlunds (M) yrkande röstar ja.
De ledamöter som tillstyrker Bengt Erik Askerlunds (S) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges tio ”ja”-röster och två ”nej”röster. Socialnämnden har därmed beslutat i enlighet med Björn Fagerlund (M) tillstyrkande av förvaltningens beslut. (Se protokollsbilaga 3)
Bengt Erik Askerlund (MP) och Leif Johansson (S) reserverar sig mot beslutet att socialnämnden inte beslutar enligt miljö och byggförvaltningens remiss.
Underlag för beslut

Redogörelse för ärendet lämnas av alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen; 2012-09-25
Utredning upprättad av alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen och förvaltningschef IFO
Elisabeth Olsson; 2012-09-20
______________________________________________________

Expedieras till:
Mariestad Bois Hockey
Alkoholhandläggare Maria G. Wirtanen
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Ekonomi VoO - åtgärdplan med anledning av underskottet i prognos
3, delårsrapporten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar om följande åtgärder;
-

Arbeta aktivt med att minska semesterlöneskulden
Förhandla med bemanningsenheten om kostnaderna
Höja avgifterna inom maxtaxan
Minska på dagverksamhetsplatser
Utreda samarbete med AF för dem som har försörjningsstöd
Utreda möjligheter till att avgiftsbelägga tjänster till andra förvaltningar
Höja avgiften för larm
Forsatt implementering av planeringssystemet Laps Care och nyckelsystemet inom
hemtjänsten
Matinköp till brukare i ordinärt boende sköts till viss del av daglig verksamhet

Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen visar i delårsbokslutet ett underskott motsvarande 3 980
tkr. Individ och familjeomsorgsförvaltningen visar ett överskott motsvarande 80 tkr. Socialnämnden totalt gör ett underskott motsvarande 3 900 tkr.
Vissa delar av underskottet är av engångskaraktär och därför motiverar en tillfällig förstärkning av de ekonomiska resurserna för att inte behöva ta med sig underskottet in i nästa
budget år och därmed äventyra möjligheterna att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
1 050 tkr är en tillfällig kostnad då förvaltningen inte kunde stänga korttidsavdelningen Kolarebacken på angiven tid. Korttidsverksamhetens flytt blev försenad med ca 3 månader och
gav därmed förvaltningen en fördyrad kostnad.
Uppstartskostnaden av planeringssystemet för hemtjänsten har blivit dyrare än beräknat
med ca 600 tkr.
Byte av trygghetslarm från analoga till digitala har inletts redan i år och har medfört en ökad
kostnad på ca 450 tkr. Inför 2013 har förvaltningen tagit höjd för den höjda kostnaden.
Inom hemtjänsten har det under året införts olika effektivitetssystem. Dessa kommer inte
ge önskad effekt i år då de har blivit införda i en långsammare takt än det från början planerades. Dessa förseningar beror på olika faktorer men systemen beräknas vara i full drift un-
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der senare delen av året. Dessa förseningar förorsakar förvaltningen en fördröjd effekt av
besparingar på ca 1 500 tkr. Redan beslutade åtgärder motsvarar en besparing på 300 tkr.
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden beslutar att äska medel från kommunstyrelsen motsvarande 3 600 tkr.
Socialnämnden beslutar att fortsätta med de åtgärder, motsvarande 300 tkr, som finns beslutade sedan tidigare.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden ska besluta om följande åtgärder;
-

Arbeta aktivt med att minska semesterlöneskulden
Förhandla med bemanningsenheten om kostnaderna
Höja avgifterna inom maxtaxan
Minska på dagverksamhetsplatser
Utreda samarbete med AF för dem som har försörjningsstöd
Utreda möjligheter till att avgiftsbelägga tjänster till andra förvaltningar
Höja avgiften för larm
Forsatt implementering av planeringssystemet Laps Care och nyckelsystemet inom
hemtjänsten.
Matinköp till brukare i ordinärt boende sköts till viss del av daglig verksamhet

Ordförande Fagerlund (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse inkommen av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2012-09-12
Prognos 3, delårsbokslut aug 2012
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
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Anmälan av delegationsbeslut
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Förteckning
Nr 10/2012
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individoch familjeomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-08-01 t.o.m. 2012-08-31

Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-08-01 t.o.m. 2012-08-31

Delegationslista för äldre- och
handikappomsorgen

Beslut för tiden fr.o.m.
2012-08-01 t.o.m. 2012-08-31

Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-08-21
Socialnämndens
arbetsutskotts beslut
2012-09-03

Övervägande vid placering
enligt 6 Kap 8 § SoL

§ 73

Medgivande enligt 6 kap 6 §
SoL

§ 74

Omprövning enligt 13 § LVU

§ 75

Övervägande enligt 6 kap 8 §
SoL

§ 76

Övervägande enligt 13 och 14
§ LVU

§ 77

Övervägande enligt 13 och 14
§ LVU

§ 78

Omprövning av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

§ 79

Omprövning enligt § 13 LVU av
vård i hemmet enligt 2 och 3
§§ LVU
Ansökan om bistånd jml 4 kap
1 § SoL

§ 80

Ansökan hos Förvaltningsrätten jml 11 § LVM om att bereda vård med stöd av 4 § punkterna 1 och 3 LVM

§ 104
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Omprövning av ansökan enligt
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§ 105

Begäran om överflyttning av
ärende enligt kap 2 a 10 § SoL

§ 106

Begäran om överflyttning av
ärende enligt kap 2 a 10 § SoL

§ 107

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ytterligare information om nedanstående handlingar finns att läsa på politikerportalen
Utbildning
Grundkurs- offentlighet och sekretess- Inbjudan från pwc
Stockholm 11 oktober, Sundsvall 8 november, Jönköping 6 december
______________________________________________________

Konferens
Barnfattigdom och ojämlikhet- om barn och ungas uppväxtvillkor vid ekonomisk utsatthet i
ett segregerat samhälle- Inbjudan från Länsstyrelsen Västra Götalands län
7 november i Göteborg
______________________________________________________

Kurs
Stärkt stöd och skydd för barn och unga- ny lagstiftning från årsskiftet
7 december i Växjö
______________________________________________________

Konferens
Inbjudan till konferens om kopplingen mellan människors och djurs utsatthet i
våldsrelationer
10 oktober i Göteborg
______________________________________________________

Kurs
Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksamheten
5 november i Stockholm
______________________________________________________

Konferens
Inbjudan till regional konferens mobilisering mot cannabis i Västra Götaland
27 november i Göteborg
______________________________________________________

Konferens
Inbjudan till konferens om värdig demensvård
9 november i Göteborg
______________________________________________________
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Kurs
Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga vuxna och nyanlända
2 november i Stockholm
______________________________________________________
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Protokollsbilaga 1
Omröstning § 139
Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Marcus Eklund (S)

NEJ

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Emelie Olsson (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Madeleine Biesert-Salén (M)

X

SUMMA

11

Justerandes signatur

AVSTÅR

Utdragsbestyrkande

1

1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-18

Sida 10
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Protokollsbilaga 2 § 139
Mariestad 2012-09-25
Till Socialnämnden i Mariestads Kommun

Avslagsyrkande med anledning av sökt serveringstillstånd, ärende
Sn § 139
Det finns ett direkt samband mellan ökad alkoholkonsumtion och dess konsekvenser i
form av psykologiska, sociala och medicinska följder.
På grund av riskerna med alkohol finns det, oavsett partifärg, skäl till en restriktiv alkoholpolitik.

Tillgänglighet och konsumtion
Diagram11 visar utvecklingen av antalet vårdade personer i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos, efter ålder 1987-2010.
Diagrammet säger ingenting om hur många individer som lider av alkoholism eftersom
det endast representerar dem som blivit inlagda för behandling på grund av sitt missbruk, det är dock onekligen en trend till ökade allvarliga problem till följd av alkoholkonsumtion i den yngsta åldersgruppen.
12

Personer vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller
huvuddiagnos, efter ålder. 1987–2010.
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Källa: Socialstyrelsen, EpC

Drogutvecklingen i Sverige

Diagram 1

1

CAN Rapport 130, Drogutvecklingen i Sverige 2011
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Rapporten ”Högre alkoholkonsumtion bland barn som får dricka tillsammans med sina
föräldrar” 2slår fast att en restriktiv attityd till alkohol bland föräldrar leder till att ungdomar gör sin alkoholdebut senare, dricker mindre och mindre oftare utvecklar ett skadligt
konsumtionsmönster.
Enligt rapporten finns det inget stöd i alkoholforskningen för att en tillåtande attityd leder
till att ungdomar dricker mindre, snarare är det tvärtom.
Enligt Sven Andreasson, alkoholläkare vid beroendecentrum i Stockholm och forskare
vid Karolinska institutet,3 finns det två avgörande faktorer som leder till alkoholism; vanor och tillgänglighet.
Diagram 2 och 34 visar utvecklingen av antalet serveringstillstånd mellan 1977-2010
samt en uppskattning av den totala alkoholkonsumtionen mätt i liter alkohol per invånare 15 år och äldre mellan 1989 och 2010.
3

Antal serveringstillstånd vid årets slut med tillstånd att
servera alkohol till allmänheten respektive klubbar och
slutna sällskap. 1977–2010.
Antal
15 000
Servering till allmänheten
Klubbar och slutna sällskap
Totalt
10 000

5 000
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Källa: Statens folkhälsoinstitut

Drogutvecklingen i Sverige

Diagram 2

2

Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg, statens folkhälsoinstitut Östersund 2010
Se systembolagets hemsida: www.systembolaget.se
4
CAN Rapport 130, Drogutvecklingen i Sverige 2011
3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-09-18

Sida 12

Socialnämnden
Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol 100%
per invånare 15 år och äldre, fördelad på registrerad försäljning
samt legal resp illegal oregistrerad konsumtion. 1989–2010.

4
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Drogutvecklingen i Sverige
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Källor: Kühlhorn et al (2000), Leifman och Gustavsson (2003), Ramstedt et al (2009) och SoRAD

Diagram 3

Om man studerar diagrammen finns ett samband mellan den registrerade försäljningen
av alkohol och antalet serveringstillstånd, till detta hör också att skadorna bland yngre
människor stadigt ökar.
Diagram 45 visar en utveckling av alkoholförsäljningen i Sverige åren 1861-2010 fördelad på vin, öl och sprit.
Diagrammet visar en tydlig utveckling där spritkonsumtionen ersätts av öl och vin, en
gissning är att den ökningen, förutom den ökande privatimporten, till viss del även kan
förklaras av utvecklingen av serveringstillstånd.
Förutom öl och vinkonsumtionsökningen visar diagram 4 en tydlig trend mot en ökad
alkoholkonsumtion, under 1900-talet var det bara under en period på 70-talet som konsumtionen var högre än vad den är idag, mot bakgrund av svårigheten att uppskatta
privatimporten av alkohol är det dock sannolikt att alkoholkonsumtionen i själva verket
är högre idag än diagrammet visar.
Detta faktum slår hål på myten om att det inte finns skäl för en restriktiv alkoholpolitik.

5

CAN Rapport 130, Drogutvecklingen i Sverige 2011
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Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år
och äldre, fördelad på dryckessorter. 1861–2010.
Liter
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Källa: Statens folkhälsoinstitut

Drogutvecklingen i Sverige

Diagram 4

Alkohol och Våld
I 8 av 10 misshandelsfall finns alkohol med i bilden, alkoholen ses inte som en direkt
orsak till våld utan som en utlösande faktor.
Alkohol är en grundläggande orsak till allt ungdomsvåld. Av dom som hamnar på Södersjukhusets akutmottagning är 70% av pojkarna berusade, av flickorna är så gott som
alla onyktra.6
Allt våld syns inte i statistiken, det är ingen djärv gissning att de flesta misshandelsfallen
sker i skymundan i hemmen.
En dyster baksida av alkoholismen är att det finns ca 400 0007 barn i Sverige som lever
i alkoholisthem, vilket innebär att uppskattningsvis 4-5 elever i varje skolklass mår dåligt
på grund av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

Motivering
Det finns ett tydligt samband mellan ökad tillgänglighet och alkoholkonsumtion.
I Sverige konsumerar vi mer alkohol idag än vad vi har gjort under hela 1900-talet bortsett från en period under mitten av 1970-talet.
En trolig förklaring till detta är naturligtvis den ökade privatimporten men även den markanta ökningen av serveringstillstånd talar sitt tydliga språk.
Trots den omfattande ungdomsverksamheten och alkoholens negativa sociala och medicinska inverkningar på kroppen kan jag konstatera att kombinationen alkohol och idrott är ett utbrett och accepterat fenomen.

6
7

Drugnews
http://www.drugsmart.com/artiklar/om/missbruk-i-familjen/fakta
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Idrotten har en särställning i samhället vad det gäller fostrandet av ungdomar, många är
dom som vittnar om idrottens positiva sidor där ungdomar lär sig ta ansvar och hjälpa
varandra.
Inom idrotten finns förebilder för barn och ungdomar, förbilderna och kulturen inom idrottsföreningarna spelar en stor roll för ungdomarnas sociala utveckling, i en miljö där
alkohol accepteras löper ungdomar en större risk att göra tidig alkoholdebut.
Mot bakgrund av det sociala ansvar och alkoholens negativa medicinska inverkan på
kroppen torde det falla sig naturligt med en nolltolerans mot alkohol inom idrottsrörelsen.
Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende och missbruksproblem i västvärlden.
I Sverige beräknar man att det finns ca 330 000 personer som är beroende av alkohol
och ca 780 000 som missbrukar alkohol vidare görs bedömningen att ca en miljon
människor har en riskabel alkoholkonsumtion.
I vården skiljer man på beroende och missbruk, det är inte drickandet i sig som avgör
vilket det är frågan om utan följderna av konsumtionen.
Med alkoholberoende menas att drickandet får både psykiska och fysiska följder medans det för den som missbrukar handlar om sociala följder som t.ex. svårigheter att
sköta arbetet, rattfylla etc.
Symptom på alkoholberoende/missbruk är bland annat ett lättväckt alkoholbegär, dvs.
att man blir sugen när man ser eller tänker på alkohol och förlust av kontrollen över alkoholkonsumtionen. 8
Sambandet mellan tillgänglighet och ökad alkoholkonsumtion kan inte nog belysas, för
de individer som lider av alkoholbesvär innebär ökad tillgänglighet större svårigheter att
ta sig ur ett beroende.
Eftersom svårigheten eller snarare oförmågan att kontrollera konsumtionen ligger i
sjukdomens natur, kan man inte lägga ansvaret på individen att själv avstå alkohol, i det
fallet är det endast samhället som kan sätta gränserna.
Av alkohollagen framgår att sociala och frågor och folkhälsoperspektivet ska gå före
andra intressen vid bedömning av om serveringstillstånd kan beviljas eller ej, enligt alkohollagens 8 kapitel § 17 kan ett serveringstillstånd nekas även om sökande i övrigt
uppfyller lagens krav.
Mot bakgrund av riskerna med alkoholen och konsekvenserna av tillgängligheten är det
tveksamt om man låter alkoholpolitiken utgå från något annat perspektiv än folkhälsan.
Mot bakgrund av ovan anförda och det faktum att Kultur och skördefesten är ett arrangemang som vänder sig till både barn och vuxna yrkar jag härmed avslag på ansökningen om serveringstillstånd.

Marcus Eklund (S)
Ledamot i socialnämnden
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Protokollsbilaga 3
Omröstning § 139
Namn och parti

JA

Björn Fagerlund (M)

X

Janne Jansson (S)

X

Leif Johansson (S)
Eivor Hallén (S)

NEJ

X
X

Marcus Eklund (S)
Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Emelie Olsson (V)

X

May-Brith Jansson (C)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Madeleine Biesert-Salén (M)

X
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