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Beslut om typ av alkoholservering på Sala kommuns 
äldreboenden 

INLEDNING 
Nämnden behandlade motionen om servering av alkoholhaltig dryck på 
äldreboenden 2012-05-15, VON§ 61. 

Beredning 
Bil. VON 2013/49/1 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att kostenheten ska handha servering/försäljning av alkoholhaltig dryck på Sala 
kommuns äldreboenden, 
att kostenheten ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom Vård- och 
omsorgsboenden (genom att ha ett cateringtillstånd) t ex när boendet anordnar 
kräftskivor, grillkvällar m m. 

Peter Molin (M) yrkar 
avslag på den första att-satsen och bifall till andra att-satsen. 

Mathias Goldkuhl (M) Hanna Westman (SBÄ), Monica Fahrman (MP)och Kerstin 
Larsson (C) yrkar 
bifall till Peter Molins yrkande. 

Ordföranden biträder Peter Molins yrkande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att kostenheten ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom Vård- och 
omsorgsboenden (genom att ha ett cateringtillstån d) t ex när boendet anordnar 
kräftskivor, grillkvällar m m. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrka n de 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Helena Duske 

Förslag till beslut angående alkoholservering inom särskilt 
boende inom Vård- och omsorgsförvaltningen 

Bakgrund 
Den l juni 2012 kom ett tillägg till alkohollagen som medger att alkohol i samband 
med mat inom ett särskilt boende kan serveras utan tillstånd. Alkohollagens regler 
gäller dock på samma sätt som om ett tillstånd om alkoholservering finns. Det 
innebär att den personal som ansvarar för alkoholförsäljning/serveringen ska vara 
utbildad i säker alkoholservering, konflikthantering och känna tilllagens regler m.m. 
En utbildad serveringsansvarig ska alltid vara närvarande när alkohol serveras. Ett 
egenkontrollprogram ska finnas. Om enheten inte har alkoholtillstånd kan alkoholen 
endast inköpas i systembolagets butiker. 

De som bor på ett Vård och omsorgsboende har redan idag möjlighet att inhandla 
egen alkohol som de förvarar i sin lägenhet. Behöver den boende stöd med att 
serveras sin alkohol så hjälper självklart personalen till med detta. 

På Ekebygården, jakobsbergsgården, Björkgården och Kaplanen finns det idag 
restauranger som tillhör kostenheten. Här kan även personer som inte tillhör vår 
verksamhet köpa mat, kaffe m.m. För att kunna servera alkohol i dessa restauranger 
krävs ett alkoholtillstån d. Ett alkoholtillstånd kostar idag 10700 kr. Kostenhetens 
kostnader för denna service kan komma att påverka portionspriset som Vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar. Om dessa restauranger har ett alkoholtillstånd så kan 
alla anhöriga, boende och även andra besökare äta och drick alkohol där. Boende 
som vill ha ett t ex ett glas vin till maten kan på det sättet få hjälp av personal som 
följer med från boendet eller anhöriga att äta sin måltid på restaurangen. Utöver 
detta kan kostenheten ha ett så kallat cateringtillstånd. Detta innebär att 
kostenheten kan servera alkohol tillsammans med mat i slutna sällskap. Detta skulle 
kunna vara ett alternativ vid de fester som anordnas inom boendena. 

Vård- och omsorgs förvaltning vill: 
Att kostenheten ska kunna servera/sälja alkohol i de restauranger som finns på 
Vård- och omsorgsboendena inom Vård och omsorgsförvaltningen. 

Att kostenheten ska kunna servera alkohol i slutna sällskap inom Vård- och 
omsorgsboenden (genom att ha ett cateringtillstånd) t ex när boendet anordnar 
kräftskivor, grillkvällar m.m. 
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