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Höjdpunkter 

Omfördelning av avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn av serveringstillstånd 

 
Helsingborgs stad tar ut ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
utifrån principen att all myndighetsutövning måste vara effektiv, rättssäker, tillgänglig och 
kompetent.  
 
Handläggningen och tillsynen utifrån alkohollagen ska uppfattas som rättvis, begriplig och 
förutsägbar för stadens krögare. Tillståndsenhetens verksamhet ska till största delen finansieras 
av de egna avgifterna och ha en hög ambitionsnivå för att motverka fusk och misskötsel. 
Skötsamma och seriösa aktörer ska så långt det är möjligt gynnas även genom avgifterna. I 
praktiken har de nuvarande avgifterna inte motsvarat enhetens arbetsinsats. Därför föreslår 
tillståndsenheten nu en omfördelning av avgifterna. Totalt innebär de föreslagna avgifterna 
ingen ökning av tillståndsenhetens intäkter. Exempel på föreslagna förändringar är:  
 

a) Tillsynsavgiften består av en årlig fast del som alla tillståndshavare betalar. Till detta 
kommer en rörlig avgift som baseras på mängden inköpt alkohol. Den beräknas i 
volymprocent enligt den årliga restaurangrapporten. Den rörliga avgiften har tagits bort 
för dem som köper in väldigt små mängder (mindre än 30 liter per år). 

b) Tillståndshavare med sena öppettider betalar en extra tillsynsavgift för detta  
 
Socialnämnden beslutade: 
 

 att föreslå till kommunfullmäktige att justera avgifterna för ansökan, anmälan och tillsyn 
av serveringstillstånd. 

 
 
Ansvar och avgifter för ansökan och tillsyn enligt ny lag om tobak med mera 

 
Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) började gälla den 1 juli 2019. Den nya 
lagen ersätter nuvarande tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Syftet är att minska bruket av tobak och motverka illegal handel.  
 
De största förändringarna är att det införs en tillståndsplikt för den som vill sälja tobaksvaror 
och att rökförbuden utökas till fler utomhusmiljöer, till exempel uteserveringar. Rökförbuden 
kommer även att omfatta annat än rökning av tobak, till exempel elektroniska cigaretter och 
örtprodukter för rökning.  
 
Kommunen har huvudansvaret för tillsynen av rökfria miljöer och handel med tobaksvaror, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vi behöver bygga upp en ny organisation för att 
hantera det nya uppdraget. 
 
Kommunen får ta ut en avgift från den som ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror och en 
årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Kommunen får däremot inte ta ut någon tillsynsavgift för tillsyn av rökfria miljöer. 
 
Socialnämnden beslutade:  
 

 att föreslå till kommunfullmäktige att socialnämnden får ansvar för tillsynen enligt Lag 
om tobak och liknande produkter 
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 att justera avgifter för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror samt tillsyn av 
försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och 
receptfria läkemedel enligt förslag i denna skrivelse. 

 
 
Uppdrag till förvaltningen att stärka samverkan med skol- och fritidsförvaltningen för 
att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller på annat sätt fara illa 

 
Staten har ett långtgående ansvar för att upprätthålla människors trygghet, inte minst genom att 
ge polisen tillräckliga resurser och verktyg. Men det finns också insatser som Helsingborgs stad 
kan göra. För socialnämnden handlar det primärt om att bidra till det brottsförebyggande 
arbetet, genom att se till att vi kan erbjuda insatser för ungdomar som riskerar att hamna i en 
destruktiv, eller i värsta fall kriminell, livsstil. Det är viktigt både för deras egen trygghets skull 
och för att undvika att de blir en del av den kriminalitet som skapar otrygghet för andra. 
  
Genom stärkt samarbete med skol- och fritidsförvaltningen kan vi bli ännu bättre på att hjälpa 
unga helsingborgare som riskerar att hamna i miljöer och livssituationer som är dåliga för dem. 
När socialtjänsten fångar upp en ungdom som är i behov av meningsfull alternativ 
fritidssysselsättning kan samarbetet med skol- och fritidsförvaltningen bidra med enkla och 
tydliga vägar in i Fritid Helsingborg. 
 
Socialnämnden beslutade: 
 

 att ge socialförvaltningen i uppdrag att öka insatserna i stadens trygghetsskapande 
arbete genom att utveckla och stärka samverkan med skol- och fritidsförvaltningen och 
Fritid Helsingborg 

 att återrapportera till socialnämnden senast december 2019.  
 
 
Komplettering av remissvar till motion om att öppna skyddsboende/kvinnojour 

 
Komplettering av remissvar till motion från Socialdemokraterna 27 februari 2017 om att öppna 
skyddsboende/kvinnojour för kvinnor i aktivt missbruk och/eller med psykisk 
funktionsnedsättning. Motionen behandlades av socialnämnden 31 augusti 2017 men skickades 
tillbaka av kommunfullmäktige 26 september 2017 med motiveringen att ytterligare utveckla 
behovet av ett skyddsboende/kvinnojour. 
 
Att ge kvalitativt stöd till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik och/eller psykiska 
funktionsnedsättningar är angeläget. Olika former av individuellt stöd utifrån kvinnornas behov 
ges redan idag utifrån de förutsättningar som finns. Även om det skulle vara önskvärt att öka 
kvalitén ytterligare för målgruppen, kan det inte ske på bekostnad av socialnämndens redan 
prioriterade områden, som framförallt handlar om stöd till barn och ungdomar och deras 
familjer.  
 
Att Helsingborgs stad inrättar ett särskilt skyddsboende/kvinnojour, för denna målgrupp har 
dessutom bedömts olämpligt med tanke på behov av geografiskt avstånd och risk för 
stigmatisering. Nämnden bedömer att socialförvaltningens stöd till våldsutsatta kvinnor med 
missbruksproblematik och/eller psykiska funktionsnedsättningar är tillräckliga i nuläget. 
 
Socialnämnden beslutade: 
 

 att godkänna yttrandet och lämna över det till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Remissvar till motion att öka chanserna för ett liv utan missbruk och kriminalitet 

 
Den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige lämnade in en motion den 6 februari 
2019 om att förstärka stadens insatser i det förebyggande strategiska arbetet. Syftet med 
motionen är att stoppa ökningen av unga i missbruk och kriminalitet. Motionen föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer samordna och 
utveckla stadens insatser för att förebygga, upptäcka och förhindra att barn och unga hamnar i 
missbruk och kriminalitet.    
 
I socialnämndens protokoll från den 24 april 2019 konstateras att det finns brister när det gäller 
ungas upplevelse av trygghet i Helsingborg. Nämnden konstaterar att det finns ett tydligt behov 
av att stärka det trygghetsskapande arbetet i Helsingborg. Nämndens del i detta är främst att 
bidra till det brottsförebyggande arbetet, genom att se till att det finns insatser för ungdomar 
som riskerar att hamna i en destruktiv, eller i värsta fall kriminell, livsstil.  
 
Exempel på verksamheter som finns nu är Mobila teamet (socialförvaltningens fältarbete med 
ungdomar), föreningsbidrag till organisationer med socialt stöd och samverkansorganisationen 
Helsam. 
 
Socialnämnden är positiva till samverkan med ideella organisationer men just nu finns inte 
pengar till att dela ut mer föreningsbidrag. 
 
Socialnämnden beslutade:  
 

 att godkänna yttrandet och lämna över det till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
 
Yttrande om översyn av villkor för ekonomiskt stöd till föreningslivet i Helsingborg 

 
Utredningen om förutsättningar för ekonomiskt stöd till föreningar i Helsingborgs stad är en del 
i den handlingsplan som skrevs i samband med att staden och föreningslivet gjorde en lokal 
överenskommelse om samverkan. Utredningens slutsatser är generellt positiva, med ett 
grundläggande gemensamt regelverk, kompletterat med nämndernas egna mer specifika. 
 
Då socialnämndens målgrupper i många fall är sköra och utsatta medborgare ställs det också 
krav på att verksamheter som ska beviljas ekonomiskt stöd från nämnden möter dessa 
medborgare på ett sätt som medverkar till att minska utanförskap. Då är det positivt att 
socialnämndens eget regelverk står kvar, kompletterat med stadens generella regler. 
 
Den generella regeln är att stöd främst ska gå till verksamhet som huvudsakligen utförs i 
Helsingborg eller är riktad till Helsingborgs medborgare. Dock måste inte föreningen som sådan 
ha hela sin verksamhet förlagd till Helsingborg.  
 
Staden bör i sitt regelverk också göra klart att likvärdig behandling av föreningar inte innebär 
att alla som vill arbeta med samma målgrupp ska ha samma rätt till bidrag. Det är tyvärr alltför 
vanligt inom det sociala området att man hellre bildar en egen ny förening för att arbeta med en 
redan väl tillgodosedd målgrupp, än går in i något redan existerande med likartat arbete. Det 
beror ofta på fler orsaker, men en väsentlig sådan är att man som enskild välvilligt inställd 
medborgare inte har den överblick över verksamheter som socialnämnden har och heller inte 
har kunskap om vilka verktyg som bidrar till social förändring. 
 
Socialnämnden beslutade: 
  

 att godkänna yttrandet och lämna över det till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Val av ny ordförande till sociala utskottet 

 

Val av ny ordförande till sociala utskottet med anledning av ordförande Eleonora Johanssons 

(M) avgång som socialnämndens ordförande.  

 

Socialnämnden beslutade: 

 

 att utse Samuel Lilja (M) till ordförande från och med 1 september 2019. 

 

 
Delårsbokslut 2019 

 

Delårsbokslutet är en uppföljning av socialnämndens mål och ekonomi efter andra tertialet 

(period på fyra månader). I helårsprognosen bedömer vi att årets resultat i bästa fall uppgår till 

minus 6,0 miljoner kronor och i sämsta fall till minus 11,0 miljoner kronor. Om nämnden ska nå 

ett resultat på minus 6,0 miljoner kronor krävs att arbetet med att hitta hållbara lösningar för de 

barn och unga som vi arbetar för lyckas och att vi arbetar aktivt med pågående placeringar. Om 

det inte blir så utan placeringskostnaderna i stället ökar förutspås ett resultat på minus 11,0 

miljoner kronor. 

 

Socialnämnden beslutade: 

 

 att godkänna redovisningen och lämna över det till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

 

 
Redovisning av socialnämndens arbete med GDPR  

 

Personuppgiftssamordnaren redogör för förvaltningens arbete med EU:s nya personuppgiftslag 

General Data Protection Regulation (GDPR). I denna redovisning lyfts bland annat följande 

arbete:  

 Löpande inventering av personuppgiftsbehandlingar utanför verksamhetssystemen 

 Löpande registrering av personuppgiftsbehandlingar i stadens e-tjänst  

 Eget utbildningsunderlag om GDPR och socialtjänsten  

 Process över begäran om personuppgifter enligt GDPR samt konsekvensbedömning  

 Förvaltningsledningen informeras vid behov – senast om artikel 35 

(konsekvensbedömning)  

 Granskning av lex Sarah-rapporter för att se om det finns någon personuppgiftsincident  

 GDPR har också synkats med arbetet för informationssäkerhet (KLASSA) samt 

arkivredovisning 

 Första konsekvensbedömningen i staden tillsammans med stadsjuridiska enheten om 

tjänsten för taligenkänning 

 PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med leverantörerna till våra IT-system  

 PuB-avtal används också vid behov med lärosätten – senast med Lunds universitet 

februari 2019 

 Diskussion om hur personuppgiftsbiträden ska kontrolleras med GDPR-nätverket 

 Omvärldsbevakning (Datainspektionen/GDPR-styrelsen i EU/Forum för dataskydd). 


