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Socialnämnden

Delegation avseende yttrande vid ansökan om
tillstånd att servera alkoholdrycker
Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till biståndsutskottet att yttra sig till miljö- och
räddningstjänstnämnden avseende tillståndsfrågor enligt alkohollagen, under
förutsättning att yttrandet inte avstyrker ansökan om tillstånd.

Ärendet
Från och med första januari 2016 ansvarar miljö- och räddningstjänstnämnden för
tillstånd och tillsynsfrågor enligt alkohollagen. Innan beslut fattas om tillstånd ska
enligt alkohollagen yttrande inhämtas från polismyndighet. Miljö- och
räddningstjänstnämnden har också möjlighet att begära in yttrande från andra
nämnder.
Enligt underlaget till komunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015 om ansvar för
kommunens hantering av tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen ska
socialnämnden som remissinstans ha en avgörande roll i beslut om
serveringstillstånd. Yttrandet från socialnämnden ska vara utifrån socialpolitisk
hänsyn.

Förslag
En remiss till socialnämnden är främst aktuellt vid nyetablering av serveringsställe
samt vid ansökan från en etablerad restaurang som inte tidigare haft
serveringstillstånd. Nämndens yttrande ska då gälla lämpligheten enligt
alkohollagen 8 kapitlet 17 §:
”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.”
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Eskilstuna kommun har som ambition att en ansökan om serveringstillstånd inom
ramen för lagstiftningen ska handläggas så fort som möjligt. Det är därför
angeläget att socialnämndens handläggning och beslut om remissvar inte i onödan
förlänger tiden det tar för miljö- och räddningstjänsten att besluta om tillstånd ska
beviljas eller inte. Samtidigt är remissvar i dessa ärenden av sådan betydelse att
besluten inte bör delegeras till tjänsteman. Avslagsbeslut bör över huvudtaget inte
delegeras.
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till biståndsutskottet att yttra sig till
miljö- och räddningstjänstnämnden avseende tillståndsfrågor enligt alkohollagen,
under förutsättning att yttrandet inte avstyrker ansökan om tillstånd.
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