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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

"'F:s 

Dnr 2012/106 

Motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboenden 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) inkom den 27 april 2012 med 
rubricerade motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldreboen den. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/59/1, motionssvar 2013-02-14 från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/59/2, § 39 yttrande från teknik- och fritidsutskottet 
Bilaga KS 2013/59/3, § 61 yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2013/59/4, motion 
Ledningsutskottet 2013-03-12, §58 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen, samt 
att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av alkohol
servering som skall råda på Sala kommuns äldreboende n. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboen den. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbenyrkande 
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Bilaga KS 2013/59/1 l (2) 
2013-02-14 

DNR 2012/106 

SAlAKOM 
Kommunstyrelsens 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) Ink 2013 -02- 1 8 

Svar på motion om servering av alkoholhaltig dryck på äldre
boenden 

Andreas Weiborn (M) och Michael PB Johansson (M) har den 27 april2012 in
kommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till kostenheten att, i samverkan med vård-och omsorgsför
valtningen, utreda frågan med syfte att möjliggöra servering av alkoholhaltig 
dryck på kostenhetens restauranger vid kommunens äldreboenden. 

Alkoholhandläggaren, vård- och omsorgsförvaltningen samt kostchefen, tekniska 
förvaltningen, har yttrat sig i ärendet och därefter har frågan behandlats i respek
tive nämnd/utskott. 

Den 1 juni 2012 kom ett tillägg till den nya alkohollagen som säger att det inte 
behövs tillstånd att servera alkohol i samband med servering av måltider. Detta 
gäller 
endast boende samt boendes anhöriga inom SoL- (boende med särskild service) och 
LSS- boenden (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Samma regler som vid ett tillståndsförfarande ska tillämpas, det vill säga att serve
ringsansvariga ska finnas på plats vid varje serveringstillfälle och i samma lokal där 
alkoholen serveras. Ett egenkontrollprogram ska finnas, och medarbetare inom vård 
och restaurang ska känna till alkohollagens olika regler. Lagen ska följas precis som 
om det finns ett tillstånd. Att inte ha ett formellt tillstånd innebär att varje serve
ringsansvarig inhandlar alkohol via Systembolaget. Vård-och omsorgsförvaltningen 
har ansvar för och säljer den alkohol som förtärs på avdelning, medan kostenheten 
har ansvar för och säljer den alkohol som förtärs i restaurang. Alkoholen ska säljas 
för självkostnadspris. 

Är boendets restaurang öppen även för allmänheten krävs tillstånd för servering av 
alkoholhaltig dryck Detta gäller jakobsbergsgårdens, Ekebygårdens, Björkgårdens 
och Kaplanens restauranger. Varje alkoholtillstånd kostar 10 700 kronor, d.v.s. ca 43 
000 kronor totalt för kostenheten. Utbildning i alkoholhantering för personal till
kommer. Dessa kostnader måste läggas in i portionspriset för maten i enlighet med 
kostenhetens förslag. 



SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Möjlighet för vård· och omsorgsförvaltningens verksamheter finns således att till· 
lämpa den nya lagändringen, där inget tillstånd behövs för förtäring och försäljning 
av alkohol. 

Inköp, försäljning och servering kan ske utan kostenhetens inblandning. 
Om kostenheten söker serveringstillstånd kommer det att gälla i matsalen samt 
eventuellt andra matsalar, vilket innebär att kostenhetens personal har ansvar för 
all servering. Om servering och försäljning av alkohol ska ske i annan matsal än de 
som är anslutna till köket tillkommer personalkostad för kostenhetens personal 
efter överenskommelse. 

Att utföra uppdraget om alkoholservering är fullt möjligt. Det som är viktigt är att 
ha tydliga rutiner för hantering av alkohol samt följa alkohollagens premisser och 
förordningar. Oavsett om det finns ett formellt tillstånd eller ej för servering av 
alkoholhaltiga drycker krävs det att personalen som serverar tar ansvar för att de 
allmänna bestämmelserna följs, till exempel gällande ordning, nykterhet och ålders
gränser. 

I och med att de önskemål som finns i motionen är införlivade i och med lagänd
ringen, föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka motionen 
att uppmana vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om vilken typ av 
alkoholservering som skall råda på Sala kommuns äldreboenden 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 39 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2012-12-06 

Dhr 20121106 

Yttrande över motion om servering av alkoholhaltig dryck på 
äldreboenden 

INLEDNING 
Motion har inkommit från Andreas Weiborn (M) och Michael P B Johansson (M) där 
det föreslås att frågan utreds om det är möjligt att servera alkoholhaltig dryck på 
kostenhetens restauranger vid kommunens äldreboenden. 

Beredning 
Kostchef Christine lirving föredrar ärendet 

Bilaga TFU 2012122/1, Motion. 

Bilaga TFU 2012/22/2, Yttrande från tekniska kontoret 2012-11-27. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-27. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



TEKNlSKA KONTORET 
Christine jirving 

Teknik- och fritidsutskottet 
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SKRIVELSE 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

2012 -11- 2 s 

Svar på motion om: 

Servering av alkoholdrycker vid måltidsservice inom särskilda 
boenden 
Med anledning av inkommen motion 2012-05-15 om att servering av alkoholdryck
er vid måltidsservice inom särskilda boenden skall tillgodoses, yttrar jag mig här
med enligt följande: 

På grund av motionen inkom ett uppdrag från vård och omsorgsförvaltningen att 
utreda hur det ska vara möjligt att kunna inköpa alkohol vid servering av måltider 
inom vård och omsorgs boenden. 

Uppdraget från vård- och omsorgsförvaltningen var följande: 

"För att underlätta både hanteringen av alkoholen och att alkohollagens bestämmel
ser följs vill Vård- och omsorgsförvaltningen att kostenheten utreder möjligheten att 
vid beställning av maträtt också ges möjlighet att tilläggsbeställa alkohol, till exem
pel ett glas vin, nubbe, etcetera, samt att kostnaden för den beställda alkoholen debi
teras den enskilde." 

Den l juni 2012 kom ett tillägg till den nya alkohollagen som säger att det inte be
hövs tillstånd att servera alkohol i samband med servering av måltider. Detta gäller 
endast boende samt boendes anhöriga inom SoL- (boende med särskild service) och 
LSS-boenden (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Samma regler som vid ett tillståndsförfarande ska tillämpas, serveringsansvariga 
ska finnas på plats vid varje serveringstillfälle och i samma lokal som där alkoholen 
serveras. Ett egenkontrollprogram ska finnas, samt att medarbetare inom vård och 
restaurang ska känna till alkohollagens olika regler. Presentation av serveringsan
svarig personal ska finnas tillgänglig i form av ett schema. Ingen anmälningsskyldig
het finns, men lagen ska följas precis så som om det fanns ett tillstånd. Att inte ha ett 
formellt tillstånd innebär att varje serveringsansvarig inhandlar alkohol via System
bolaget. Det är inte möjligt att inhandla via livsmedelsleverantör som tillhandahåller 
alkohol eftersom de endast får leverera till de som har serveringstillstånd. Vård och 
omsorgsförvaltningen har ansvar för och säljer den alkohol som förtärs på avdel-

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Christine Jirving 
kostchef 

christine.jirving@ sala.se 
Direkt: 0224-552 87 



Tekniska kontoret 

ning, medan kostenheten har ansvar för och säljer den alkohol som förtärs i restau
rangen. 

Den nya lagstiftningens tanke är att kunna inta alkohol till måltid om" lusten faller 
på". Det är alltid individens eget ansvar om man ska ta alkohol eller inte säger lagen. 

Alkoholen ska säljas för självkostnadspris. 

Det är endast serveringsplatser som är öppna endast för boende i äldreboendet 
(SoL, LSS) som kan serveras alkohol utan formellt tillstånd. 

Är boendets restauranger öppna även för allmänheten säger lagstiftningen att det 
inte är tillåtet för restaurangen att servera alkohol utan måste då ha tillstånd till 
allmänheten för servering av alkoholhaltig dryck. Ett egenkontrollprogram ska fin
nas, samt att medarbetare som serverar alkoholhaltiga drycker ska känna till alko
hollagens alla regler. Serveringsansvarig ska alltid finnas på plats. Presentation av 
serveringsansvarig personal ska finnas tillgänglig i form av ett schema. 

Detta gäller jakobsbergsgårdens restaurang, Ekebygårdens restaurang, Björkgår
dens restaurang och Kaplanens restaurang. 

Varje alkoholtillstånd kostar 10.700 kr, vilket innebär en summa av ca 43.000 kr för 
kostenheten. Utbildning i alkoholhantering för personal tillkommer. Då denna 
summa tillhör driften av kostenheten, bör en acceptans finnas hos kommunens be
slutsfattare och kostenhetens beställare att detta läggs in i portionspriset för maten. 

Tillståndet för alkoholservering kommer då endast att finnas i kostenhetens restau
ranger där boende och restaurangens övriga gäster har möjlighet att köpa alkohol
haltig dryck i samband med måltid. Möjlighet att nyttja "roomservice" finns för att 
de boende ska kunna förtära alkohol i sina lägenheter. Fördel är att kostenheten kan 
köpa in alkohol via grossist, vilket förenklar hanteringen. Det är också lätt att redo
visa alkoholförsäljning eftersom kassaapparat finns tillgänglig i alla kostenhetens 
restauranger som finns inom vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnaden för alko
holen är nettopris plus moms + 25 o/o för hanteringskostnad. Det blir också möjligt 
att sälja och servera alkohol då högtider och storhelger firas inom vård och omsorg. 

Möjlighet för vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter finns att tillämpa den 
nya lagändringen, där inget tillstånd behövs för förtäring och försäljning av alkohol. 
Detta endast till boenden och deras anhöriga, inte öppet för allmänheten. 

(Fortfarande gäller att om alkohol säljs och förtärs på avdelning, skall serveringsan
svarig finnas på plats. Inköp, försäljning och servering kan ske utan kostenhetens 
inblandning. ) 

Om kostenheten söker serveringstillstånd kommer det att gälla i matsalen samt 
eventuella andra matsalar vilket innebär att kostenhetens personal har ansvar för 
all servering. Om servering och försäljning av alkohol skall ske i annan matsal än de 
som är anslutna till köket tillkommer personalkostnad för kostenhetens personal 
efter överenskommelse. 
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Tekniska kontoret 

Kostenheten har viljan att medverka till att de äldres boende blir aktiva och levande. 
Vi vill vara delaktiga i arbetet att skilja "vardag från fest" genom att laga god, välla
gad mat, servera den tillsammans med dryck till högtidsdagar, fester och övriga till
fällen där guldkanten sätts till vardagen. Genom ett stadigvarande tillstånd till all
mänheten blir detta möjligt. Det blir även möjligt för kostenheten att ge de personer 
som inte bor inom äldreboenden, men som ändå har behov av mattjänst och socialt 
sällskap att få guldkant på vardagen. 

Oavsett om det finns ett formellt tillstånd eller ej för servering av alkoholhaltiga 
drycker krävs det att personalen som serverar, tar ansvar för att de allmänna be
stämmelserna följs till exempel gällande ordning, nykterhet och åldersgränser. 

Ingenting hindrar kostenheten att specificera i internfakturan till sina kunder vem 
som handlat alkohol samt för vilken summa den specifika gästen handlat för. Förut
satt att kostenheten inte utgör "bank" för den enskilde. Fakturan ska som förut beta
las i tid av kunden som i detta fall är vård och omsorgsförvaltningen. Gästen betalar 
så som förut sin faktura till vård och omsorgsförvaltningen. Kontantförsäljning är 
möjligt vid de ovan nämnda fyra restaurangerna: jakobsbergsgårdens restaurang, 
Ekebygårdens restaurang, Björkgårdens restaurang och Kaplanens restaurang. 

Att utföra uppdraget om alkoholservering är fullt möjligt. Det som är viktigt är att ha 
tydliga rutiner för hantering av alkohol samt följa alkohollagens premisser och för
ordningar. 

jag föreslår kommunfullmäktige att uppdra till vård och omsorgsnämnden att de 
beslutar vilken typ av alkoholservering, enligt ovanstående utredning, som ska råda. 
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Bilaga KS 2013/59/3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

SALA VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

KOMMUN Sammanträdesdatum InK 2012 

VON§ 61 

Juster2ndes sig r\ 

2012-05-15 

Dn :2012/64 

Motion angående servering av alkoholdrycker på äldreboenden 

INLEDNING 
Vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen har från kommunstyrelsen i Sala 
kommun fått en remiss angående inlämnad motion om alkoholservering på 
äldre boende. 

Beredning 
BiL VON 2012/39/1 

Förvaltningschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

Peter Molin (M) yrkar som tilläggsyrkande 
att vård- och omsorgsnämnden förordar att tekniska förvaltningen tillgodoser 
brukarnas möjligheter att få del av alkoholdrycker i de kommunalt drivna boen d ena. 

Proposition 
Ordföranden ställer Peter Molins tilläggsyrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till 
kommunstyrelsen, samt 

att vård- och omsorgsnämnden förordar att tekniska förvaltningen tillgodoser 
brukarnas möjligheter att få del av alkoholdrycker i de kommunalt drivna boendena. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Ut d ra g s bestyrka n d e 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Berit Lindqvist 

1(2) 
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D!ARIENR: 2012/64 

YITRANDE 

Vård och omsorgsnämnden i Sala kommun 

YTTRANDE 

Motion angående servering av alkoholdrycker på äldreboenden 

Vård och omsorgsnämnden/förvaltningen har från Kommunfullmäktige i Sala kom
mun fått en remiss angående inlämnad motion om alkoholservering på äldreboen de. 

Enligt Regeringens proposition 2011/12:61 och Socialutskottets betänkande 
2011/12:SoU15 finns förslag om ändring i alkohollagen. Ändringen innebär att det 
blir tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice 
tillhandahålls. Detta innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen 
(2010:1622) om krav på serveringstillstån d. 

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 
kap. 5 §andra stycketsocialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden 
för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 §tredje stycket socialtjänstlagen och 9 
§ 9lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vidare föreslås att den som bedriver servering av spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker på ett sådant särskilt boende som nämnts ovan ska utöva 
särskild kontroll ( egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas 
ett för verksamheten lämpligt program. 

Om den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna 
bestämmelserna i alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller ut
lämnande av alkoholdrycker, ska han eller hon kunna förbjudas att fortsätta med 
serveringen eller meddelas varning, om ett förbud skulle vara en alltför ingripande 
åtgärd. Ett förbud ska gälla i sex månader. Den som serverar alkoholdrycker l strid 
med ett sådant förbud döms till böter eller fängelse i sex månader. l ringa fall ska 
inte dömas till ansvar. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den l juni 2012. 

Sil.LAKOMMUN 
Vård, och omso•gsfGt\1-::l\ninger, 

Box 304 
733 25 Sa!a 

Ses0~'>:adress: Fredsgatan 23 
Väx':'i: 0224,550 00 
Fr,x: OL24·J92 98 
varci. och.omsorgsbrvaitni r,gen@ sa b .se 
www.sata.se 

Berit Lindqvist 
Al c.ot:oi han diagga r·E 

6er't.Undqvist@sa:a so 
Direkt: 0224-553 51 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Av 2011/12:SoU15 framgår att något serveringstillstånd inte behöver sökas om 
måltidsservice tillhandahålls på boendet oavsett om kommunen driver verksamhet
en i egen regi eller om det särskilda boendet är upphandlat på entreprenad och oav
sett om någon underentreprenör i sin tur bedriver måltidsservicen. De krav som 
alkohollagen ställer bör enligt regeringen kunna tillgodoses inom ramen för den 
prövning som kommunen ändå måste göra innan den uppdrar åt någon enskild utfö
rare att driva verksamheten. 

Vård och omsorgsförvaltningen anser därmed att de önskemål som finns i motionen 
kommer att införlivas i och med lagändringen efter den 1 juni 2012 och överlämnar 
informationen till Vård och omsorgsnämnden för yttrande till Kommunfullmäktige. 

2{2) 
2012-05-03 



Bilaga KS 2013/59/4 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2012 ·04· 2 7 

Motion angående servering av alkoholhaltigdryck på äldreboenden 

Måltiden är for många en av dagens mest centrala punkter där man kan träffa arbetskollegor, 

vänner och familj. För de äldre på Sala kommuns äldreboenden så är lunchen dessutom ett 
viktigt inslag i deras vardag. 

Under mandatperioden 2006 - 20 l O tog därför Alliansen initiativ till att skapa kostenheten 
med iden om att alla skolor och äldreboenden ska servas lagad mat via tillagningskök. 
Beslutet har stärkt kvalih~n på maten som ges till våra äldre. 

Det är för oss Moderater viktigt att våra äldre har det bra och att de har en vardag som är 
stämningsfull och trivsam. Många människor och även äldre har ett intresse för mat och 

dryckeskulturen. En smakupplevelse kan upplevas annorlunda beroende på hur den avnjuts. 
Idag saknar våra äldre på kommunens äldreboenden möjlighet att få avnjuta någon form av 
alkoholhaltig dryck i samband med lLmch eller middag. Detta eftersom kostenheten i 
dagsläget inte serverar sådan dryck på sina restauranger vid äldreboendena. 

Vi anser att våra äldre fortjänar den möjligheter till en extra guldkant i vardagen såsom ett 
glas vin eller öl till maten kan vara. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att: 

Att uppdra åt kostenheten att i samverkan med vård och omsorgsförvaltningen utreda frågan 
med syfte att möjliggöra servering av alkoholhaltig dryck på kostenhetens restauranger vid 
kommunens äldreboenden. 

Andreas Weiborn (M) 
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