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Plats och tid: Stora studion, 2022-10-03, 08:15:00

Distansdeltagande
Det finns möjlighet för ledamöterna att delta på distans. Länkinbjudan skickas ut till
samtliga ledamöter.

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar

Lena Borgman Fred, MAS kl. 08:15

· Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till
sjuksköterskao ch barnmorska U2022/02430

Joakim Lehman, enhetschef kl. 08:30

· Verksamhetsbesök Gusums äldreboende, hemtjänsten Gusum och Ringarum (information KS-
SOU)

Anna-Lena Udenius, utvecklingsstrateg kl. 09:00

· Taxor och avgifter

Eva Martinsson, ekonom och Marie Schmid, sektorchef Stöd och Omsorg kl. 09:30

· Ekonomi (information KS-SOU)

Marie Schmid, sektorchef Stöd och Omsorg

· Aktuellt i sektor (information KS-SOU)

· EV-komp (information KS-SOU)

Nr Dnr Ärende Föredragande och ca tid
1 Nämnd.2022.2 Information KS-SOU

a) Verksamhetsbesök
Gusums äldreboende,
hemtjänsten Gusum och
Ringarum

b) Ekonomi
- Statistik

c) Aktuellt i sektorn

d) EVI-komp
2 KS-SO.2022.38 Remiss av SOU 2022:35

Tryggare i vårdyrket - en
översyn av vissa frågor inom
utbildning till sjuksköterska
och barnmorska -
U2022/02430

3 KS-SO.2022.54 Avgifter för serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen



KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Sida

2 (2)

4 Nämnd.2022.8 Frågor

Nhela Ali (S) Lova Hästö
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

Justerare

..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Mötesdatum

NrParagrafNrLittera ÄrendeNr Kod Fastighet

Justerare

..........

..........

ProtokollBeskrivning

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Beslutsmottagare
Xxxxx
Akten



Tjänsteskrivelse Dnr Sida

2022-09-19 KS-SO.2022.38 1(2)

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg Kommunstyrelsen
Lena Borgman Fred
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0123-193 21
E-post: lena.borgman@valdemarsvik.se

Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa
frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska -
U2022/02430

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissyttrandet till Utbildningsdepartementet utifrån
betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till
sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35).

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun är remisskommun om betänkandet Tryggare i vårdyrket – en
översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU
2022:35).

I betänkandet ses kraven över för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen samt
möjligheten att studera och arbeta fritt inom EU. Det ömsesidiga erkännande av
yrkesutbildningar inom EU medlemsstater, genom yrkeskvalifikationsdirektivet, utökar
arbetsmarknaden och är en viktig del i den fria rörligheten för att utöva yrket i ett annat
land än där man har studerat. EU har efterfrågat förtydliganden i den nationella
regleringen.

Sammanfattning av remissyttrandet

1.1 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100).
Vi tillstyrker utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i högskolereformen som
avser timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskor inom
sjuksköterskeutbildningen ska införas.
Vi tillstyrker inte utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i högskoleförordningen
som avser timmar utbildning enligt bestämmelserna om förtydligade examensmål för
sjuksköterskor ska införas.

4.1 Antal timmar förtydligas i en ny bilaga till högskoleförordningen
Vi tillstyrker utredningens förslag

4.2 Begrepp som används i regleringen
Vi tillstyrker utredningens förslag
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4.3 Beräkning av antalet timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet
Vi delar inte utredningens konstaterande att simulering, utbildning på träningscentrum och
liknande, för sjuksköterskeutbildningen fyller samma syfte som klinisk utbildning inom VFU.
Vi delar inte utredningens åsikt att det vore rimligt att simulering skulle kunna räknas som
klinisk utbildning för sjuksköterskestudenter och att detta bör framgå av
yrkeskvalifikationsdirektivet framöver.

5.1 Kravet på antal timmar ryms inom nuvarande omfattning i högskolepoäng
Vi tillstyrker utredningens förslag.

6.3.1 VFU behöver kunna förläggas hos flera vårdgivare och i flera verksamheter.
Vi tillstyrker utredningens förslag att VFU behöver kunna förläggas hos flera vårdgivare.
Vi tillstyrker inte utredningens förslag om att VFU behöver kunna förläggas i annan klinisk
lärandemiljö än vårdverksamhet.

8.2 Examensmålen för sjuksköterskor och barnmorskor behöver förtydligas i vissa avseenden
Vi tillstyrker utredningens förslag.

8.3 Utredningens utgångspunkter och överväganden
Vi tillstyrker utredningens förslag.

8.4 Tydligare mål för utbildning till sjuksköterska och barnmorska
Vi tillstyrker inte utredningens förslag.

Beslutsunderlag
Remiss på betänkande Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom
utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35.

Remissvar på betänkande Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom
utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35.

Beslutet skickas till
Sektorchef Stöd och Omsorg
MAS
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid
Sektorchef Stöd och Omsorg
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg Utbildningsdepartementet
Lena Borgman Fred
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0123-193 21
E-post: lena.borgman@valdemarsvik.se

Remissvar - Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en
översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och
barnmorska - U2022/02430

Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun har beslutat i detta ärende 2022-
10-24, § XX

Sammanfattning

Valdemarsviks kommun lämnar härmed yttrande om betänkandet SOU
2022:38 om utbildning till sjuksköterska och barnmorska.

Vi välkomnar i huvudsak de ändringar som utredningen föreslår och vi anser
att det kommer att skapa tydligare förutsättningar för utbildningarna till
sjuksköterska och barnmorska. Föreslagna ändringar stärker möjligheten att
arbeta inom EU medlemsstater med yrkeskvalifikationsdirektivet som grund
för automatiskt erkännande av utbildningen.

Vi ser dock att utredningens uppdrag bör ha ett bredare fokus. Det är av stor
vikt att beakta patientsäkerheten för att säkerställa om förslaget att tillföra
nya examinationsmål och färdighetsmål till utbildningsprogrammet för
sjuksköterskor kan genomföras utan att behöva utöka utbildningen.

Vi ser mycket positivt på att förnya examinationsmålen och det är både
relevant och väsentligt för att utveckla och modernisera utbildningarna.
Vi har beskrivit risker i yttrandet om yrkeskvalifikationsdirektivet skulle ändras
framöver. En ändring skulle medföra att den verksamhetsförlagda
utbildningen, VFU, skulle kunna genomföras i träningsmiljöer på lärosäten
eller på andra platser där inte patienter vistas.

Vi har även observerat ett behov av ytterligare överväganden och
beskrivningar för att stärka studenternas känsla av trygghet inför det
kommande mötet med yrkeslivet.

Utredningens uppdrag (SOU 2022:35, 2.1):

 att föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k.
yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) minimikrav på
utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive
barnmorskor och i samband därmed se över utbildningarnas
omfattning i antal högskolepoäng,
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 att undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och
sjukvårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan
omfattning att direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls,

 ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för
sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras
och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål, och

 att lämna nödvändiga författningsförslag.

Yttrande

4.1 Antal timmar förtydligas i en ny bilaga till högskoleförordningen
Vi tillstyrker utredningens förslag.

EU kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige på grund
av att omfattningen av utbildningen till sjuksköterska och barnmorska i
timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet inte anges tydligt i den nationella
lagstiftningen. Vi anser att utredningen tydliggjort EU-kommissionens krav
genom att föreslå att förtydliga utbildningarnas omfattning i timmar i ny bilaga
till högskoleförordningen.

4.2 Begrepp som används i regleringen
Vi tillstyrker utredningens förslag.

Eftersom det varierar mellan Sveriges lärosäten hur många minuter en timme
avser, 45 minuter eller 60 minuter, tillstyrker vi utredningens åsikt att det bör
fastställas hur många minuter en timme ska avse enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet.

För att säkerställa att alla Sveriges högskolor uppfyller minimikraven på
utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive
barnmorskor tillstyrker vi utredningens förslag att en timmes utbildning, enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet, ska avse en tidsperiod om 45 minuter.

4.3 Beräkning av antalet timmar utbildning enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet
Anledningen att vi väljer att grundligare belysa simulering i yttrandet är att vi
anser att den kliniska praktiken i samhället är väsentlig för både studenternas
trygghet, kunskapen om yrkesrollen i arbetslivet och för patientsäkerheten
där mötet med patienter i samhället är avgörande för att kunna ha
kompetensen som ingår i legitimationen.

Simulering som klinisk utbildning för sjuksköterskestudenter
Vi delar inte utredningens konstaterande att simulering (träning i
träningscentrum, vård i laboratoriemiljö eller studentledd hälsomottagning på
lärosätet) för sjuksköterskeutbildningen fyller samma syfte som klinisk
utbildning inom VFU.

Det finns svårigheter att tillgodose VFU för alla studenter, till en del beroende
på samverkan. Vi välkomnar utredningens förbättringsförslag om att tillföra
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medel till Nationella vårdkompetensrådet för utökat kanslistöd, förtydliga VFU
avtalens utformning som påverkar förutsättningarna att medverka i VFU samt
flexibla handledningsmodeller med mera. Vi anser att förbättringsförslagen
ger goda förutsättningar och kan bidra till fler utbildningsplatser för studenter
inom VFU.

Simulering i yrkeskvalifikationsdirektivet
Vi delar inte utredningens åsikt att det vore rimligt att simulering skulle kunna
räknas som klinisk utbildning för sjuksköterskestudenter och att detta bör
framgå av yrkeskvalifikationsdirektivet framöver. Vi anser att det är viktigt att
lärosätena har utbildnings- och träningsmiljöer för att förbereda sig inför VFU,
men det bör inte påverka den tid som är avsatt för att genomföra den kliniska
utbildningen i samhället och möta patienter och vårdens medarbetare i det
dagliga arbetet. I nuläget finns EU kommissionens ställningstagande i
yrkeskvalifikationsbeviset, att förlägga den kliniska utbildningen i hälso- och
sjukvårdsverksamheter (4.3).

Vi anser att en fortsatt utredning om det är rimligt att simulering ska kunna
räknas som klinisk praktik i den verksamhetsförlagda
sjuksköterskeutbildningen är välkommen. En fortsatt utredning är väsentlig
för att se risker och möjligheter för att inte riskera att
sjuksköterskeutbildningens procentuella verksamhetsförlagda utbildning i
samhället minskar.

Patientens behov av personliga möten inom VFU
Vi anser inte att träningsmiljöer på lärosäten kan ge samma lärande i
personliga möten och inte ska inkluderas i verksamhetsförlagda utbildningen.
Hela processen med bedömning, planering, ordination, åtgärd och
uppföljning kan inte genomföras om det inte är riktiga patientfall.
Det kan medföra patientsäkerhetsrisker och behöver djupare utredas om
studenterna, i mindre omfattning, vistas i samhället där patienter söker hälso-
och sjukvård.

5.1 Kravet på antal timmar ryms inom nuvarande omfattning i
högskolepoäng
Vi tillstyrker utredningens förslag.

Vi tillstyrker utredningens beräkning att heltidsstudier motsvarar enligt praxis
en heltidssysselsättning där en vecka är 40 timmar. Detta beräknas enligt
yrkeskvalifikationsdirektivets timmar för att få en grund för jämförelse mellan
timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet och timmar enligt svensk
normalstudietid.

Vi tillstyrker utredningens jämförelse om att utbildningens omfattning i antal
timmar, enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, efter omräkning till normalstudietid
ryms inom utbildningens omfattning i antal timmar normalstudietid och i antal
högskolepoäng. Utbildningarna behöver därför inte förlängas och ryms inom
nuvarande omfattning i högskolepoäng.



Remissvar Dnr Sida

2022-09-19 KS-SO.2022.38 4(6)

6.3.1 VFU behöver kunna förläggas hos flera vårdgivare och i flera
verksamheter.
Vi tillstyrker utredningens förslag att VFU behöver kunna förläggas hos flera
vårdgivare.

Vi delar utredningens redovisning om avtalen som ingås mellan lärosäten
samt att flera vårdgivare ökar möjligheterna för att VFU platserna blir fler.
Vi anser att utredningen har föreslagit starka och tydliga åtgärder för att öka
antal VFU platser, men bedömer att förbättringsåtgärderna behöver
utvärderas. Båda avtalsparter har mycket att vinna på ett nära samarbete för
att klara de åtgärder som föreslås.

Vi tillstyrker inte utredningens förslag om att VFU behöver kunna förläggas i
annan klinisk lärandemiljö än vårdverksamhet.
Vi delar inte utredningens förslag att det i VFU-avtal bör säkerställas att
utbildningar kan förläggas i flera verksamheter.

Vi anser att det är viktigt att särskilja VFU i annan klinisk lärandemiljö och
klinisk praktik inom hälso- och sjukvårdsverksamhet i samhället. Detta för att
inte riskera att fler VFU-avtal om utbildning i lärandemiljöer, vård i
laboratoriemiljö och studentledd hälsomottagning på lärosätet skrivs. Vi
anser att det kan medföra att studenterna får en större del i andra
lärandemiljöer på bekostnad av klinisk praktik i samhället.

Vi anser att varje students deltagande i den verksamhetsförlagda
utbildningen behöver säkerställas, så att studenten individuellt uppfyller och
följer yrkeskvalifikationsdirektivets beskrivning om direkt kontakt med
friska eller sjuka enskilda personer under VFU.

8.2 Examensmålen för sjuksköterskor och barnmorskor behöver
förtydligas i vissa avseenden
Vi tillstyrker utredningens förslag.

Vi delar utredningens bedömning att examensmålen behöver förtydligas i
vissa avseenden för att spegla de kunskaper och förmågor som förändringar
inom hälso- och sjukvården kräver.
Eftersom det ytterst är patienten som är mottagaren av hälso- och
sjukvårdsinsatserna anser vi att hög kvalitet och säkerhet är vägledande för
utbildningens examensmål.

8.3 Utredningens utgångspunkter och överväganden
Vi tillstyrker utredningens förslag.

Vi delar utredningens uppmärksammande att det finns risk för att
utbildningen blir mer ytlig om utbildningens omfattning i antal högskolepoäng
är oförändrad och fler ämnesområden behöver examineras.
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8.4 Tydligare mål för utbildning till sjuksköterska och barnmorska
Vi tillstyrker inte utredningens förslag.

Vi ser att risken är stor att utbildningen blir mer ytlig eftersom utredningens
förslag är att komplettera med tre nya examinationsmål och ett eget
färdighetsmål för sjuksköterskeutbildningen.

Vi anser att fortsatt utredning behöver genomföras för att se om fler
ämnesområden kan examineras inom nuvarande antal högskolepoäng,
innan beslut kan tas om nya ämnesområden kan examineras inom
nuvarande högskolepoäng. Vi anser att det är av stor vikt att utreda och
beskriva kvalitetsaspekterna för patienten om examinationsmålen ändras.

Synpunkter som är väsentliga för utredningen
Vi anser att de föreslagna nya egna examensmålen och färdighetsmålet är
ett viktigt steg i att modernisera utbildningarna. Huvudmännens ansvar för
patientens vård och behandling förändras till viss del i omställningen till Nära
vård och de flesta kommuner har även avtalat om hemsjukvård i ordinärt
boende.

Vi anser att uppdaterade examensmål kan bidra till en ökad trygghet för
Sveriges kommande sjuksköterskor och barnmorskor och kan medföra att
det ses mer attraktivt att arbeta i ett annat land.

Eftersom examensmålen sedan 1993 endast materiellt har ändrats för
sjuksköterskeutbildningen vid fyra tillfällen och för barnmorskeutbildningen
vid två tillfällen samt att examensmålen i stort sett varit oförändrade sedan
2006 (s. 129) anser vi att utredningens förslag om uppdaterade examensmål
är både välkommet och positivt. Dock anser vi att det finns behov att utreda
om fler ämnesområden kan examineras inom nuvarande antal
högskolepoäng utan att utbildningen blir för ytlig.

Eftersom varje lärosäte i Sverige har frihet och ansvar att ta fram
utbildningarnas utformning och innehåll för att uppnå examinationsmålen,
anser vi att det finns risker att utbildningarnas innehåll uppdateras med olika
intervaller inom Sveriges lärosäten. Riskerna som vi ser är att nya lagar,
omställningar inom hälso- och sjukvården ex Nära vård, statliga
inriktningsbeslut inte integreras i utbildningarnas innehåll.

Författningsförslag
1.1 Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100).
Vi delar utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i
högskolereformen som avser timmar utbildning enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskor inom
sjuksköterskeutbildningen ska införas, se p 4.1, 4.2 och 5.1.

Vi delar inte utredningens förslag om när de nya bestämmelserna i
högskoleförordningen som avser timmar utbildning enligt bestämmelserna
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om förtydligade examensmål för sjuksköterskor ska införas. Vi tillstyrker inte
punkt 8.4.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Lars Beckman
Kommunstyrelsens ordförande
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Remiss av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av 

vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

(SOU 2022:35) 

Remissinstanser 

1 Blekinge tekniska högskola 

2 Dorotea kommun 

3 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

4 Forshaga kommun 

5 Göteborgs universitet 

6 Halmstads kommun 

7 Haninge kommun  

8 Heby kommun 

9 Helsingborgs kommun 

10 Herrljunga kommun 

11 Härjedalens kommun 

12 Högskolan Dalarna 

13 Högskolan i Borås 

14 Högskolan Kristianstad 

15 Högskolan Väst 

16 Högskolan i Gävle 

17 Högskolan i Halmstad 

18 Högskolan i Skövde 
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19 Karlstads universitet 

20 Karolinska institutet 

21 Katrineholms kommun 

22 Kiruna kommun 

23 Köpings kommun 

24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

25 Lekebergs kommun 

26 Lerums kommun 

27 Linköpings universitet 

28 Linnéuniversitetet 

29 Ljusdals kommun 

30 Luleå kommun 

31 Luleå tekniska universitet 

32 Lunds universitet 

33 Malmö universitet 

34 Marie Cederschiöld högskola 

35 Mittuniversitetet 

36 Mora kommun 

37 Mälardalens universitet 

38 Mörbylånga kommun 

39 Nora kommun 

40 Olofströms kommun 

41 Orust kommun 

42 Region Blekinge 

43 Region Dalarna 

44 Region Gotland 

45 Region Gävleborg 

46 Region Halland 

47 Region Jämtland Härjedalen 

48 Region Jönköpings län 
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49 Region Kalmar län 

50 Region Kronoberg 

51 Region Norrbotten 

52 Region Skåne 

53 Region Stockholm 

54 Region Sörmland 

55 Region Uppsala 

56 Region Värmland 

57 Region Västerbotten 

58 Region Västernorrland 

59 Region Västmanland 

60 Region Örebro Län 

61 Region Östergötland 

62 Röda Korsets Högskola 

63 Skövde kommun 

64 Socialstyrelsen 

65 Sophiahemmet Högskola 

66 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

67 Stockholms kommun 

68 Strömstads kommun 

69 Sundbybergs kommun 

70 Sundsvalls kommun 

71 Svensk sjuksköterskeförening  

72 Svenska Barnmorskeförbundet  

73 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

74 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

75 Sveriges Kommuner och Regioner  

76 Sveriges universitets- och högskoleförbund  

77 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

78 Tomelilla kommun 
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79 Tranås kommun 

80 Umeå universitet 

81 Universitets- och högskolerådet  

82 Universitetskanslersämbetet 

83 Uppsala universitet 

84 Valdemarsviks kommun 

85 Vårdförbundet 

86 Vårdföretagarna 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Örebro universitet 

89 Östra Göinge kommun 

90 Överkalix kommun 

91 Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02430 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Elanders Sverige AB 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
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Tjänsteskrivelse Dnr Sida
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor stöd och omsorg Kommunstyrelsens stöd- och
Anna-Lena Udenius omsorgsutskott
Kvalitets- och utvecklingsstrateg
Tel: 0123-191 00
E-post: anna-lena.udenius@valdemarsvik.se

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen att gälla från och med 2023-01-01, med årlig indexjustering
enligt PKV.

Ärendebeskrivning
Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen får ta ut avgift för
prövning enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inför varje årsskifte ska
indexjusteras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med oktober
2018 som basmånad. Avgiften ska efter uppräkning avrundas till närmaste
50-tal.

Beslutsunderlag
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Beslutet skickas till
sektorchef
akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid
sektorchef
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Bakgrund

Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen får ta ut avgift för
prövning enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det anses
rimligt att kostnaderna för tillstånds- och tillsynsverksamhet så långt det är
möjligt ska bäras av tillståndsinnehavaren och inte av skattekollektivet. För
avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel
självkostnadsprisprincipen vilket innebär att kommuner inte får ta ut högre
avgifter än som svara mot kostnaderna för de tjänster som kommunen
tillhandahåller. Regeln syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnader i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
principen. Vid beräkningen av självkostnaden får alla relevanta, så väl
direkta som indirekta, kostnader som verksamheten ger upphov till tas med.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för kommunstyrelsen i Valdemarsvik
kommuns verksamhet enligt alkohollagen (2010:1622) och de föreskrifter
och förordningar som meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt
alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen
överklagas.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa beslutas av
kommunledningsförvaltningen

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till kommunstyrelsen.
Betalningen ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller faktura.
Handläggning av en tillståndsansökan påbörjas inte före betalning erlagts.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås.

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ska inför
varje årsskifte indexjusteras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
med oktober 2018 som basmånad. Avgiften ska efter uppräkning avrundas
till närmaste 50-tal.
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Stadigvarande serveringstillstånd

Ny ansökan stadigvarande tillstånd till
allmänheten inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr

Cateringtillstånd till slutna sällskap,
inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr

Stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten för
partihandlare/utställare, inklusive ett kunskapsprov 10 050 kr

Ändrade ägarförhållanden, ändring av en eller flera
styrelseledamöter, firmatecknare, VD, platschef eller
liknande personer, inklusive ett kunskapsprov. 3 500 kr

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom
tre månader från avslagsbeslut som enbart grundar sig på
tre underkända prov 5 000 kr

Gemensamt serveringsutrymme 5 000 kr

Tillkommande tillståndshavare (tre eller fler) 1 000 kr

Stadigvarande ändring i tillstånd 4 500 kr

Stadigvarande ändring utökad serveringstid 1 500 kr
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Tillfälliga tillstånd

Tillfällig ändring i serveringstillstånd 1 500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten/provsmakning 4 500 kr

För varje ytterligare dag 1 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1 000 kr

För varje ytterligare dag 350 kr

Avgift för kunskapsprov

Kunskapsprov.

Avgiften avser omprov vid ansökan om
serveringstillstånd (samtliga tillståndstyper)
och för prov som utförs vid avsaknad av person
med kunskaper i alkohollagen i verksamheten. 1 500 kr

Utebli från kunskapsprov utan avanmälan 1 000 kr
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Avgifter för tillsyn stadigvarande serveringstillstånd

Årlig fast tillsynsavgift stadigvarande
serveringstillstånd 2 500 kr

Förseningsavgift restaurangrapport 1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift beräknad på
årsomsättning av alkoholdrycker i SEK:

0 - 25 000 0 kr

25 001 - 125 000 1 100 kr

125 001 - 250 000 2 250 kr

250 001 - 500 000 3 350 kr

500 001 – 1 000 000 6 150 kr

1 000 001 - 2 000 000 8 350 kr

2 000 001 - 3 000 000 10 600 kr

3 000 001 – 4 000 000 12 800 kr

4 000 001 – 5 000 000 15 050 kr

5 000 001- 16 150 kr

Tillsyn av folköl
2020 års avgiftsnivå

Tillsyn av folköl 1 550 kr
Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning debiteras efter
genomförd tillsyn i butik.
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