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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Gun Alexandersson-Malm (L) 
Susanne Landgren (M) 
Anette Johannessen (S) 
Yvonne Andersson (M) 
Dan Gustavsson (M) fd (KD) 
Elisabeth Halvors (L) fd (MP) 
Annica Johansson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Björn Sporrong (S) via teams  
Gunnel Lundberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
 

Övriga närvarande Elisabeth Hansson (L) 
Kristina Nyckelgård (M) 
Inger Larsson Möller (L) fd (MP) via teams 
Thomas Collberg (V) via teams 
Svante Karlsson (S) via teams 
Gerhard Bernhardsson (S) 
Christofer Niklasson (TP) 
 
 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 
Emma Dolonius, nämndsekreterare 
Clarie Engström, avdelningschef 
Christer Sundsmyr, avdelningschef, via teams 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef, via teams  
Lilian Hansson, avdelningschef, via teams 
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§ 8 

Avtalssamverkan med Orust för handläggning och tillsyn 
alkoholservering, tobak och folköl samt antagande av 
taxa 

2021/182 

Beslut 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

ingå avtal om samverkan med Orust kommun avseende 
tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
från och med 2022-06-01 och vidare under avtalstiden 
tillämpa avgiftstaxa för tillsyn och tillståndsprövning enligt 
alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och 
liknande i enlighet med Orust kommuns vid varje tid 
gällande avgiftstaxa.  

3. Paragrafen är omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har idag kommunal avtalsamverkan med 
Göteborgs stad sedan 2010 avseende handläggning av tillstånd 
och tillsyn alkoholservering enligt alkohollagen, handläggning 
och tillstånd och tillsyn av tobaksförsäljning samt tillstånd och 
tillsyn folkölsförsäljning. Göteborgs stad sade 2021-05-31 ensidigt 
upp detta avtal med upphörande 2021-12-31. Som skäl angav 
Göteborgs stad att det bland annat fanns problem med att utföra 
samt att få en effektiv tillsyn på öarna sen kväll och nattetid.  

Tjörns kommun föreslås ingå avtalsamverkan med Orust 
kommun avseende tillsyn av alkohol och tobak från och med 
2022-05-01.  

För att få en fortsatt fungerande verksamhet i mellanperioden av 
de två avtalen har Socialförvaltningen lyckats förlänga avtalet 
med Göteborgs stad att gälla till och med 2022-05-31.  
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Det är alkohollagen (2010:1622) som reglerar att kommunen har ett 
lagstadgat ansvar att besluta om serveringstillstånd och genomföra 
tillsyn för att kontrollera att restauranger och butiker följer lagen och 
liknande ansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.   
 
Det finns sedan 2018 generell rätt att enligt Kommunlagen (KL) att ingå 
kommunal avtalsamverkan. I upprättat avtalsförslag så föreslås Orust 
kommun utföra denna tillståndsprövning avseende alkohol och tobak 
för Tjörns kommun.  
 
Avtalet omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  
 
Verksamhet som avtalas om kan vara helt självfinansierande genom att 
tillståndshavare fullt ut debiteras alla de kostnader som kommunen har 
för att utföra tillståndshandläggning och för att utföra tillsyn.  
 
Men verksamheten som vi avtalar om bedöms inte för Tjörns räkning 
fylla en heltidstjänst för en handläggande tjänsteperson och beräknas 
därmed inte heller ge intäkter som fyller en heltidstjänst. Det bedöms 
inte vara möjligt att på deltid rekrytera in den kompetens som skulle 
behövas för att klara verksamheten helt i egen regi och inte heller 
tillsammans i en avtalsamverkan. Det är mycket svårrekryterad 
kompetens varför heltidstjänster endast är aktuella. Det har tidigare 
varit en av anledningarna till att Tjörn ingick avtalsamverkan med 
Göteborg 2010. Det innebär att enligt avtalet ska därför Tjörn via 
Socialnämnden ersätta Orust med mellanskillnaden på de intäkter som 
tillstånden och tillsynen genererar för Tjörns räkning upp till kostnaden 
av en heltidstjänst. Orust står för rekrytering och anställning och tar allt 
ansvar som har med denna att göra. Bedömning och skälet till detta är 
att det inte går att få en kvalitativ, effektiv och säker hantering med en 
deltidstjänst. Det är kärnfrågan och drivkraften i avtalsamverkan, att 
kommunerna tillsammans får en bättre och starkare och mer robust 
verksamhet. Det bedöms vara positivt för de krögare och näringsidkare 
som ska söka tillstånden och få sin verksamhet tillsynad att de bemöts 
och får en mer professionell hantering. Orust har också en fungerande 
tillsyn på öarna på kvälls och nattetid. De är således bekanta med den 
gemensamma utmaningen som finns då Tjörn också har krögare på öar.  
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I bifogat avtalsförslag återfinns de villkor som förhandlas fram och som 
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden och Kommunfullmäktige 
att anta. Det biläggs också avtal med Göteborgs Stad som förlängts till 
2022-05-31 så att verksamheten kan löpa på smärtfritt utan avbrott. Det 
är tänkt så att Göteborgs stad fullgör sitt avtal om tillståndsprövning 
och tillsyn till 2022-05-31 som längst och att Orust tar vid denna 
hantering senast 2022-06-01. Under maj månad kommer överlämning 
att ske från Göteborgs stad till Orust kommun. Göteborg stad och Orust 
kommun har samma verksamhetssystem och migrering/överflyttning 
av data i dessa sker under maj månad. Det biläggs ett 
personbiträdesavtal upprättat mellan Tjörns kommun och Orust 
kommun där det säkras hur personuppgifter ska hanteras enligt den 
lagstiftning som finns.  
 

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut angående handläggning och hantering av 
alkoholtillstånd, 2009-12-16, § 293 – Dnr: SN 2009/53. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-11 
Bilagor: 

1. Förslag till avtal om samverkan 2022-01-04.  
2. Personuppgiftsbiträdesavtal 2022-01-10 bilaga 1 till avtal 

om samverkan. 
3. Taxa för tillsyn av alkohol och tobak från och med 2022-06-

01, Orust kommun 2022 i jämförelse med Göteborgs stads 
taxa. 

4. Avtal om förlängning av samverkan med Göteborgs Stad,  2022-
01-10. 

5. Avsiktsförklaring om kommunal avtalsamverkan med 
Orust, 2021-09-29 

6. Uppsägning från Göteborgs Stad 2021-05-31. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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