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SOU 199331

Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

beslut 27 maj 1992Genom den bemyndigade regeringen
chefen för Socialdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag analys förutsättningarna förgöra ochatt en av
konsekvenserna tillståndsgivningen enligt lagenattav
1977293 handel med drycker överförs tillLHD kom-om

Utredaren skulle vidare socialnämndemautredamunerna. om
fullaskall det för utredning vårdoch ansökanansvaretges om
1988870enligt lagen vård missbrukare i vissa fallom av

TillLVM. särskild utredare förordnades från och med den

juni 1992 dåvarande1 regeringsrådet rättschefenoch numera
vid Socialdepartementet Billum.Susanne

Till sakkunniga förordnades augusti månad 1992i sekrete-
vid Kommunförbundet Anita Sundin, biträd-Svenskararen

ande chefsjuristen Kristina Widgren,vid Socialstyrelsen
enhetschefen vid i Britta Ring-Länsstyrelsen Stockholms län

nér-Hedberg Socialdeparte-och departementsekreteraren vid

Socialsty-Kjell Stridsman. Avdelningsdirektören vidmentet
relsen Agnéus utsågs till och avdelningsdirek-Hans expert

vid Brottsförebyggande rådet förordna-GerdmanPetertören
frånutredningen och med den ldes sekreterare sep-som

1992.tember

LHDLVM-utredningen.Utredningen antagithar namnet
fyratill utredningen överlämnatSocialdepartementet har

Utredningeni utredningsarbetet.skrivelser, vilka beaktats

myndigheter ochfrånskrivelservidare fått in flertalhar ett
klientorganisationer.fleraorganisationer uppvaktatssamt av

hartio sammanträden.Utredningen haft Dessutomhar ut-
social-förföreträdareredningen hearing medanordnat en

dis-tjänsten frågori berört LVMtolv kommuner, dår som
utredningenkuterats. de delar gäller harI LHD sam-som

bådaarbetat Alkoholpolitiska kommissionen.med den De
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utredningarna har genomfört tillenkät samtli-gemensamt en
länsstyrelser och nittiotal kommuner.ettga

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Kommu-
roll på alkoholområdet inomoch missbrukarvärdennernas -

förslag till ändringar i lagen handel med drycker LHDom
ioch lagen vård missbrukare i vissa fall LVM.om av

Ett särskilt yttrande har avgivits de sakkun-gemensamt av
niga Brita Ringnér-Hedberg, Kristina Widgren samt av ex-

Hans Agnéus.perten

föreliggandeMed betänkande jag uppdraget avslutat.anser

Stockholm i 1993mars

Susanne Billum

Peter Gerdman



SOU 199331

Innehåll

Sammanfattning 11

Författningsförslag 15

Utredningsuppdraget 33

DEL I LAGEN OM HANDEL MED DRYCKERLHD

Allmän bakgrund 37

p Inledning 37
Tidigare lagstiftning 39
1.2.1 1855 års brännvinsreform 39
1.2.2 1917 års nykterhetsreform 40
1.2.3 1955 års nykterhetsreform 41
1.2.4 Tillståndsgivningen 42
1.2.5 kommunalaDet inflytandet 43

1.3 1965 års alkoholpolitiska utredning APU 45
1.3. 1 Tillståndsgivningen 46
1.3.2 Det kommunala inflytandet 47

1.4 Regeringens proposition 197677 108 ettom
alkoholpolitisktnytt 48program

Gällande bestämmelser 51

2.1 Inledning 51
2.2 Behovsprövningen 52
2.3 Lämplighetsprövningen 53
2.4 Tillsyn och administrativa ingripanden 54
2.5 Besvärsprövningen 54
2.6 Rätten till domstolsprövning 56m.m.
2.7 Europakonventionen kommunal självstyrelse 58om
2.8 Avgifter 58



199331SOUInnehållsförteckning

61reformförslagTidigare m.m.

611984ârRRVs rapport
kommunalaoch detTillstândsgivningen3.1.1

61inflytandet
62ingripandenadministrativaoch3.1.2 Tillsyn
63Avgifter3.1.3

Övriga 63tillståndsfrâgor3.1.4
63alkoholhandelsutredning1984 års3.2

Tillståndsmyndighet3.2. l
kommunala3.2.2 Det vetot

Behovsprövningen3.2.3

Övriga 65tillståndsfrågor3.2.4
65ingripandenadministrativaTillsyn och3.2.5
67avgifter3.2.6 ochResurser
671990årförslagStatskontorets

vissa199091proposition 175 OmRegeringens
68folkhälsofrâgor
69kommissionenAlkoholpolitiska

1993promemoria årSocialdepartementets om
69tillstarkölsförsäljningen restauranger
70i riksdagenUttalanden m.m.

7 1LHDStatistik avseende

17Konsumtionsutvecklingen
74tillståndAntalet m.m.
76ingripandenAdministrativa

handläggning LHD-Länsstyrelsemas av
77ärenden m.m.

77rollLänsstyrelsemas nya
19899 77funktioner, DssocialaLänsstyrelsemas

promemoria år 1990, Läns-Statskontorets
79resursbehovfunktionsocialastyrelsens -

år 1990 Stats-yttrande överSocialstyrelsens
79promemoriakontorets
80199267socialtjänsten, DsochLänsstyrelserna

8 1Utredningens enkät

81Inledning
81Länsstyrelsemas resurser
82Kommunernas resurser



Innehdllsföneckning199331SOU

83Remisser till kommunerna6.4
84myndighet6.5 Tillståndsprövande
846.5.1 Restauranger
84Detalj- partihandel öl6.5.2 och med klass
84Trañkservering6.5.3
85Behovsprövningen6.6
85kommunala6.7 Det vetot

tillståndsgruppema i 85olika6.8 LHDDe
85Tillsynsmyndighet6 9

6 86ingripanden besvärsordningenAdministrativa och10
86besvärliga länsstyrelsernaSärskilt ärenden hos6.11

Västeråskonferensen 897

89Inledning7.1
89i några kommuner7.2 Tillämpningen LHDav

tillståndsgivning 90på kommunal7.3 Synpunkter en
90tillståndsgivningvid kommunal7.4 Problem en

91Utredningens förslag8

91motivering8.1 Allmän LHD
91anmärkningar8.1.1 Inledande
92tillstånd8.1.2 Olika typer av

åvilar tillstånds-8.1.3 Andra funktioner som
95myndigheten
98överklagande8.1.4 Regler om m.m.

101genomförande8.1.5 ochResurser
1048.2 Specialmotivering

ändring i8.2.1 till lagenFörslaget Lag om
104handel drycker1977293 medom

till ändring i sekretess-8.2.2 Förslaget Lag om
1101980100lagen

VÅRDLAGEN OM AV MISSBRUKARE IDEL II
VISSA FALL LVM

113bakgrundAllmän

1139.1 Inledning
114sociala vårdlagar9.2 Tidigare
116Socialtjänstreformen och9.3 LVM

1619.3. Socialutredningen1



Innehållsförteckning SOU 199331

9.3.2 LPV-förslaget 116
9.3.3 första förslagetDet till LVM 117
9.3.4 19811243Lagen vård miss-om av

brukare i vissa fall Den äldre LVM 118
Statistik avseende den äldre LVM 119

Socialberedningens förslag till 121LVMny
Regeringens proposition 198788 147 123

Riksdagsbehandlingen regeringensav
proposition 198788147 125

10 Gällande bestämmelser 127

10.1 Den 1988870LVM 127nya
10.2 Utredning och ansökan vård 128om

11 Andra utredningar 129

11.1 Huvudmannaskapet för LVM-vården 129
11.2 Socialtjänstkommittén 130
11.3 Alkoholpolitiska kommissionen 130

12 Statistik avseende LVM-ärenden 133

12.1 Utvecklingen LVM-ärenden enligt 1988 årsav
lag 133

13 Länsstyrelsernas handläggning LVM-av
ärenden 137

13.1 Inledning 137
13.2 Länsstyrelsernas sociala funktioner, 19899Ds 137
13.3 Statskontorets promemoria år 1990,

Länsstyrelsens sociala funktion resursbehov 139-
13.4 Socialstyrelsens yttrande år 1990 över Stats-

kontorets promemoria 140
13.5 Länsstyrelserna och socialtjänsten, 199267Ds 141

14 Utredningens hearing 143

14.1 Inledning 143
14.2 Situationen i kommunerna 143
14.3 Handläggningen LVM-ärenden 144av m.m.
14.4 Vårdideologiska frågor 144
14.5 Kompetensfrågor 145
14.6 Resursfrågor 145
14.7 ekonomiskaDen situationen i kommunerna 146



SOU 199331 Innehållsförteckning

14.8 Andra konsekvenser kommunalisering 146av en

15 Utredningens tillenkät länsstyrelserna 147

15.1 Inledning 147
15.2 Nuvarande för LVM-ärenden vidresurser

länsstyrelserna 147
15.3 Skillnaderna i praxis mellan olika kommuner 148
15.4 Länsstyrelsernas tillsyn 149
15.5 Länsstyrelserna och eventuell kommuna-en

lisering 150
15.6 IVM och kommunernas ekonomi 152
15.7 Arendeutvecklingen värdenoch i övrigt 152om

16 vårdalternativKommunala 155

16.1 Inledning 155
16.2 frånExempel kommunerna 156

17 Utredningens förslag 159

17.1 Allmän motivering LVM 159
17.2 Specialmotivering 163

17.2. 1 Förslaget till Lag ändring i lagenom
1988870 vård missbrukare iom av
vissa fall 163

17.2.2 tillFörslaget ändring iLag om
brottsbalken 166

Särskilt yttrande 167

Bilaga 1 Kommittédirektiv 169
Bilaga 2 Enkätredovisning LHD 177





SOU 199331

Sammanfattning

erford-förslag till lagändringardebetänkandet lämnasI som
vissa föröverföra för ärendenför när-att ansvaret somras
till respektivelänsstyrelse kommun.handläggs Detvarande av

enligt 1977293tillståndsprövning lagendelsgäller m.m.
för utredningdrycker delshandel med LHD, ansvaretom

vårdvård enligt 1988870lagenansökanoch om avom
till utredningensi vissa fall Bakgrundmissbrukare LVM.

arbetssituationen vidförsta rådandei hand denuppdrag är
förgjort svårt eller omöjligt läns-vilken detlänsstyrelserna,

fullgöra uppgift regional tillsyns- ochsinstyrelserna att som
möjlighetlänsstyrelserna haftexpertmyndighet. heller harInte

åvilarutsträckning direkttillsyntillräcklig deni utövaatt som
Frågan därför avlastaenligt har väcktsdem LHD. attom

aktuella ärendenavissa ärendegrupper.länsstyrelserna De nu
uppgifter åvilar kommu-samband med andra redanhar som

naturligt infogas ikan på kommunernasoch sättettnerna
Samtidigt rationaliseringsvinsterkanÖvriga verksamhet.

goras.

LHDmed dryckerhandelLagen om

för prövningEnligt förslaget skall kommunen överta ansvaret

partihandel med öl klasstillstånd till detalj- ochfrågorav om
tillstånd servering alkoholdrycker.tillallasamt typer avav

komplicera-ärenden inteframhålls flertalet dessa ärDet att av
främst uppstå iSvårigheter kanfrån juridisk synpunkt.de

serveringstillstånd. bedömsärenden s.k. Depermanentaom
samordning special-möjliga dendock bemästraatt genom av

förvalt-håll i kommunalfinns på olikakompetetens ensom
lämplig organisationning. förutsätts själv avgöraKommunen

tillräckligför tillgodose på kompetens.kravenatt
tillstånds-framhålls sambandet mellanutredningen det näraI

for-olikagivning, tillsyn tillståndshavarelöpande över samt
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ingripanden tillståndsinnehavare inte följermotmer av som
givna föreskrifter. funktionernaDe varandra inbördestre ger
stöd och information måsteoch följa principiella kri-samma
terier. Enligt utredningen såvältalar rättssäkerhetsskäl som
praktiska och ekonomiska förskål dessa funktioner skallatt
hållas hos och myndighet. Kommunensamman en samma
föreslås därför få utökat för tillsyn enligt LHDett samtansvar

för återkallelse meddelade tillstånd.ansvaret m.m. av
Länsstyrelsemas tillsyn får därmed delvis ändrat innehållett

och kan inriktas på stöd till kommunerna och övervak-mera
ning deras ärendehandläggning, inbegripet möjligheter tillav
kontroll enskilda ärenden.av

Förslaget innebär vidare ändring gällande förregleren av
besvärsprövning såtillvida det s.k. kommunala för-att vetot
svinner. bedöms inteDet möjligt behålla sådan ordningatt en

kommunen får beslutanderätten i fråga tillståndsgiv-om om
ningen. framhållsDet detta aktualiserar frågan klarareatt om
lagregler ifråga förutsättningarna för tillstånd, främstom
beträffande den s.k. behovsprövningen. finns iDet fallannat

risk för överklaganden avslagsbeslut så småningomatten av
kan leda till alltför liberal praxis inte i tillräcklig graden som
beaktar lagens alkoholpolitiska syften. utredningen framhållsI
också nödvändigheten kommunernas beslut sakligtärattav
väl underbyggda och motiverade i varje enskilt fall.

övrigtI föreslås inga ändringar i reglerna för överklagande,
sålunda förutsätts följa allmän förvaltningsrättslig praxis.som

föreslåsBesvär dock anföras hos länsrätten första instans.som
Förslaget innebär också utredningen inte vill länsstyrel-att ge

särskild överklagarätt kommunens ibeslut enskildaattsen en
ärenden. Skälen härför såväl principiellaär praktiska ochsom
ekonomiska. Länsstyrelsens inflytande tillståndsgivningenöver
bör enligt utredningen utövas dess tillsynsfunkti.on ochgenom
inte ingripanden i enskilda ärenden.genom

För skapa möjligheter till successivatt kompetensupp-en
byggnad hos kommunerna och därvid tillvara den erfaren-ta
het och expertis finns hos länsstyrelserna föreslås vissasom
övergångsregler gälla under tid år. Under den tidentreen av
skall länsstyrelsen höras innan kommunen fattar ibeslut
ärenden meddelande serveringstillstånd ochpermanentom av
i ärenden återkallelse eller begränsning tillstånd. Vida-om av

förutsätts länsstyrelsen under övergångstiden utövare en
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intensiñerad tillsyn till stöd för kommunerna.
Kommunernas merarbete till följd de uppgifternaav nya

enligt LHD bedöms till följd rationaliseringsvinster kunnaav
bli mindre denän avlastning sker länsstyrelserna.som
Kommunerna föreslås få rätt avgift för prövningatt ta ut av
ansökningar tillstånd och föräven den löpande tillsynen.om

följdändringEn föreslås i sekretesslagen.

vårdLagen missbrukare i vissa fall LVMom av

utredningenI konstateras kommunerna redan har huvud-att
för missbrukarvården på grund bestämmelsernaansvaret av

i socialtjänstlagen. Kommunen har sålunda för frivil-att svara
lig vård både alternativ till tvångsvård och uppfölj-som som
ning period tvångsvård. åvilarDet också kommunenav en av
enligt socialtjänstlagen utreda enskilds behov insat-att en av

Även enligt åvilarLVM det kommunen tillhandahållaser. att
länsstyrelsen redogörelse för missbrukarens förhållandenen

föroch vidtagna och planerade åtgärder. innebärDet därför
ganska blygsamt förmerarbeteett kommunen påatt, samma

sätt enligt lagen med särskilda bestämmelser vårdsom om av
LVU, det fulla för utredning ochta ansökanansvaretunga

tvångsvård och föra talan härom i länsrätten. Utredningenom
erinrar bakgrunden till länsstyrelsenatt denna rollattom getts
enligt inteLVM enligt LVU iär söka den ideologiskaattmen
debatt värden missbrukare vilken föregick 1981om av vuxna
års LVM. principiellaDet motståndet låta socialtjäns-mot att

spela aktiv roll i ärendenten tvångsvård docken om synes
ha minskat. konstaterasDet samtidigt erfarenheternaatt av
länsstyrelsens verksamhet varit mycket goda och dennaatt
ordning bidragit till motverka skillnaderde i praxisatt och

funnitssynsätt i kommunerna.som
riskDen kan finnas med i dag anförtro kommunernaattsom

hela för utreda och initiera tvångsvårdansvaret att samman-
hänger i första hand med kommun i kärvt ekono-att etten
miskt läge kan bli alltför obenägen initiera kostsam insti-att
tutionsvård, också i fall då lagen kräver detta.ett Detta är

intedock problem bara gäller LVM-vårdenett ävensom utan
den frivilliga missbrukarvården och den kvalificerade ung-
domsvården. måsteDet därför främstmötas utökadgenom
tillsyn helaöver socialtjänstområdet. Utredningen framhåller
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verk-frigörs hos länsstyrelsernavikten deatt resurser somav
innefattaför sådan tillsyn. börligen utnyttjas Detta även att

från anhöriga kon-e.d.,grund anmälanlänsstyrelsen, av
vissa enskilda ärenden.handläggningentrollerar av

innebär kommunernaförfattningsförslagUtredningens taratt
i enskilda ärendenuppgiftersamtliga länsstyrelsensöver

förändringar.sakligaövrigt föreslås inga Enenligt LVM. I
föreslås i brottsbalken.följdändring
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Författningsförslag

tillFörslag
1977293 handeliändring lagenLag omom

dryckermed

1977293frågaföreskrivs i lagenHärigenom omom
65-69 följande57-62 §§ skall hadrycker ochhandel med att

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Tillstånd till parti- och de-parti- och de-Tillstånd till
meddelastaljhandel med öltaljhandel med öl meddelas

försälj-den kommun därlänsstyrelsen det län däri avav
försälj ningsstället beläget.ningsställetärbeläget. är

serveringTillstånd tillTillstånd till annanserve-annan
trañk-alkoholdryckeralkoholdrycker änring än avav

denservering meddelastrañkservering meddelas avav
serveringsstäl-kommunlänsstyrelsen det län där däri

let beläget.serveringsställetärbeläget. är
trañkserve-Tillstånd tillTillstånd till trañkserve-

kom-ring denlänsstyrel- meddelasring meddelas avav
företagföretag där detdet län, där deti sommun,sen

vill bedriva serveringen harbedriva serveringenvillsom
företagetföretaget sitthar sitt Harsäte.säte. Har

inom landet, meddelasmed-inom landet, sätesäte
tillstånd Stockholms kom-länsstyrel-delas tillstånd avav

Stockholms län.i mun.sen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ansökan tillstånd Ansökan tillståndom en- om en-
ligt 57 och 58 §§ ligtgörs 57 och 58 §§ görs
skriftligen hos tillståndsmyn- skriftligen hos kommu-

digheten. nen.
fårta avgiftKommunen ut

för prövningen enligt grun-
der beslutas kom-som av
munfullmäktige.

dem erhållit till-Av som
stånd enligt denna lag får
kommunen avgiftäven ta ut
för tillsyn enligt 69

ärende tillstånd tillI ansökan tillståndEnom om
alkoholdryckerservering till alkohol-serveringav av

enligt 37 första§ stycket 1 drycker enligt 3 första7 §
och 2 skall tillståndsmyndig- stycket och 2 får bifal-inte
heten alltid inhämta las polismyndig-yttran- utan att
den från polisntyndighet och hetens yttrande inhåmtats.

kommunfullmäktige deni
kommun där serveringen
skall bedrivas.

ärende tillstånd tillI ansökanOm till-om en om
alkoholdryckerservering stånd serveringav avser av

ellerinom invid militärt alkoholdrycker inom eller
område skall tillståndsmyn- invid militärt område får
digheten, vad den dessutom bifallasinteutöver som

första stycket,i inhäm- yttrandesägs inhämtatsutan att
yttrande från vederböran- från vederbörande militärata

de militära chef. chef
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kommunfullmäktige får Bestämmelsen förstai

uppdraga åt kommunalt stycket gäller i frågaäven
eller åt eller flera överföring tillståndorgan en om av

36särskilt utsedda enligt andra stycket.§personer
fullmäktiges ställeiatt av-

giva yttrande.
Yttrande skall till-vara

ståndsmyndighetentillhanda
inom månader från dettre

begärdes,yttrandet inteom
tillståndsmyndigheten deti
särskilda fallet bestämmer

något yttrandeKanannat.
lämnasinte inom angiven

tid, skall skriftlig förkla-en
orsaken lämnasring om

inom tid.samma
61§

tillstånd till uppgifterAnnat Kommunensserve-
ring alkoholdrycker enligt denna lag jitllgörsänav av
trafikservering ochservering den eller de nämnder som
enligt 37 § första stycket 3 kommunfullmäktige bestäm-

får meddelas detom av- mer.
styrkes kommunen ochav

heller omfatta starkare

drycker kommunen till-än

styrkt.
62§

får tråjfaBeslut tillstånd till avtalKommunenom
enligt 37 första med kommun§servering annan omen

uppgifter enligtstycket 1 och 2 skall kun- att som
denna lag åvilar kommun,ortstidning. Tidenigöras

eller delvis ombe-för anförande besvär skall heltav
andra kommu-sådant beslut skall densäljasöver av

räknas dockfrån den dag då fårKommunennen.
kungörandet har skett. med stöd dennainte av
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

överlåta be-bestämmelse
ärendenfogenltet avgöraatt

enligt 57-66 §§.

ialkoholfria drycker olägenheterförsäljningFöranleder av
trevnad skall den be-ordning, nykterhet ochfråga somom

förbjudasvarning ellerförsäljningen meddelasdriver att
meddelassådant ärende kanfortsätta verksamheten. ävenI

försäljningens bedrivande.föreskrifter om
ÄrendeÄrende i förstai första avsessomavsessom

den kom-länsstyrel- stycketstycket prövasprövas avav
försäljningställetförsäljning- där ärdet län däri munsen

fast försäljSaknasSaknas beläget.stället beläget.är -
ningsställe 58 § andrafast försäljningsställe ägeräger

tillämp-motsvarandestycket58 andra stycket§ motsva-
ning.tillämpning.rande

regeringen fårmyndighet bestämmerRegeringen eller den

försälj-förbjuda eller inskränkasynnerliga föreliggerskälom
ning alkoholdrycker.av

för visstfårLänsstyrelsen får för visst Kommunen

på-på- tillfälle, dettillfälle, det om ansesansesom
för ordningensför kallatkallat ordningens upp-upp-

förbjuda ellerförbjuda rätthållande,rätthållande, eller

försäljninginskränka försäljning inskränka avav
alkoholdrycker.alkoholdrycker.

enligtbeslutLänsstyrelsens enligtbeslut Kommunens
länder omedelbartomedelbart denna lagdenna lag länder

efterrättelse,till efterrättelse, till om an-om an-
förordnas.förordnas. norlundanorlunda
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

68§

Länsstyrelsens beslut enligt beslut enligtKommunens

denna får fårlag överklagas hos denna lag överklagas hos
kammarrätten. länsrätten.

69§

Socialstyrelsen den Socialstyrelsen denutövar utövar

tillsynen efter- tillsynen efter-centrala centralaöver över
dennalevnaden lag. levnaden denna lag.av av

tillsy-Länsstyrelsen utövar
länet.inomnen

Länsstyrelsen socialnämn- omedelbara tillsynenDen
der och polismyndigheter efterlevnaden be-över av
skall övervaka efterlevnaden stämmelserrza lageni utövas

bestämmelserna lagen. kommunen och polis-iav av av
myndigheten.

Polismyndigheter Polismyndighetenoch skall un-
för-socialnämnder kommunenskall under- derrätta om

länsstyrelsen för- hållanden betydel-rätta ärom som av
hållanden tillsyn.betydel- för kommunensär sesom av

för länsstyrelsens tillsyn.se
Kronofogdemyndigheter Kronofogdemyndigheter

skall länsstyrelsen den kommununderrätta skall underrätta
den tillstånd tillhar tillstånd lämnatnär attsom som

alkoholdrycker alkoholdryckerbris- serveringservera av
sådant till-den hari sina áligganden attter om som

sina åliggan-social- stånd brister iellererlägga skatter
ellererlägga skatteravgifter. På begäran den attav

Påsocialavgifter. begäranlänsstyrelsen skall skatte-
skatte-kommunen skallmyndigheter och andra av

och andramyndigheteruppbärmyndigheter som
uppbärmyndigheterellerdriver in skattereller som

ellerin skatterdriveruppgifter elleravgifter lämna

uppgifteravgifter lämnalänsstyrelsen behöversom
förbehöverkommunenför tillstândsprövning eller som

till-tillståndsprövning ellertillsyn enligt denna lag.
enligt denna lag.syn
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1994.januarii kraft den 1lag träderDenna
hinder1996till med är skall,tiden fram ochUnder utan

länsstyrelsenunderrättaskall60 gälla kommunenatt omav
första stycket 1 ochtillstånd enligt 37 §ansökningaralla om

bifallas innantid intefår under nämndasådan ansökanEn

sig.länsstyrelsen yttrat
hinder1996är skall,tiden fram till och medUnder utan

åter-fråga uppkommer64 gälla kommunen, näratt omav
länssty-tillstånd, skall underrättabegränsningkallelse eller av

tid inte beslutasåtgärd får nämndaSådan underrelsen härom.

sig.länsstyrelseninnan yttrat
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Förslag till

Lag ändring i 1988870lagen vårdom om av
missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1988870 vårdom om
missbrukare i vissa fallav

dels 14 § skall upphöra gälla,att att
dels 8nuvarande skall§ betecknas 10 9nuvarande §att

betecknas 8 och 10§ nuvarande § betecknas 9
dels 6 och 7 §§, 8-10de §§ ll, 13, 38,15,att samtnya

44, 45 och 47 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Myndigheter i sin Myndigheter i sinsom som
verksamhet regelbundet verksamhet regelbundet
kommer i kontakt med miss- kommer i kontakt med miss-
brukare skyldigaär brukare skyldigaäratt attan- an-
mäla till länsstyrelsen mäla till socialnämndenom om
de får kännedom färde kännedomatt attom om
någon kan i be- någon kan i be-antas antasvara vara
hov vård enligt denna hov vård enligt dennaav av
lag. Detta skall dock inte lag. Detta skall dock inte

gälla myndigheter inom gälla myndigheter inom
hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvården i
vidare mån följerän vidare mån följeränsom av som av
andra stycket. andra stycket.

läkareEn skall göra En läkare skall göraan- an-
tillmälan länsstyrelsen, mälan till socialnämnden,om

ihan sin verksamhet kom- han i sin verksamhetom
i kontakt med någon kommer i kontakt med nå-mer
kan i behov kan iantas antassom vara gon som vara

vård enligt denna lag och behov omedelbartav av om-
han bedömer intedenne händertagande eller vårdatt
kan beredas tillfredsställande enligt denna lag och han
vård eller behandling bedömer denne inte kanattgenom
läkarens försorg eller beredas tillfredsställandeegen
i övrigt inom hälso- och vård eller behandling genom
sjukvården.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

försorgläkarens elleregen
i övrigt inom hälso- och

sjukvården.

7§

Socialnämnden skall inledaLänsstyrelsen skall inleda

utredning, denutredning, dennär när genomgenom
6anmälan enligt § elleranmälan enligt 6 § eller

något något har fåtthar fått sättsättannat annat
kännedom kännedom det kandet kan attatt omom
finnas någonskäl bereda någon finnas skäl beredaatt att

tvångsvård. tvångsvård.
Myndigheter Myndigheter ii som avsessom avses

6 första skyldi-§ stycket skyldi- 6 första stycket§är är
lämna socialnämndenlänsstyrelsen lämnaatt attga ga

alla uppgifter uppgifterkan alla kansom vara som vara
betydelse för sådansådan betydelse förut-av en av en

redning. utredning.

9 § 8§

Socialnämnden skall i Socialnämnden skall isam- sam-
band med redogörelsen utredningenband medatt att
enligt 8 § tjänstemaninledsupprättas utse utseen en
tjänsteman hos nämnden nämnden skallhos som

skall för kontak- för kontakterna medsom svara svara
missbrukarenmed och olikamissbrukaren och medterna

olika vårdgivare.med vårdgivare.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 9§§

utredningen inletts utredningen inlettshar harNär När

länsstyrelsen, socialnämnden,skall det skall detom om
inte uppenbart obehöv- inte uppenbart obehöv-är är

ligt, ligt,besluta läkarun- besluta läkarun-om om
dersökning missbrukaren dersökning missbrukarenav av

för förläkare läkaresamt utse samt utseen en
undersökningen. undersökningen.Läkaren Läkaren
skall i intyg miss- skall i intyg miss-ett ettange ange

hälsotill-brukarens aktuella brukarens aktuella hälsotill-

stånd. stånd.

8 lO§§

fråga uppkommit Socialnämndens utredningNär en
bereda missbruka- skall missbrukarensutvisaattom en

tvångsvård skall social- förhållanden tidigaresamtre
nämnden lämna länsstyrel- vidtagna och planerade

redogörelse för miss- åtgärder. utredningenAvsen en
förhållandenbrukarens skall också framgå i vilketsamt

jör tidigare vidtagna för intagningoch hem kan ske och

planerade åtgärder. Social- vilken vård utanför hemmet
nämnden skall också intagningplaneras,ange som om

vilketi intagninghem kan sker.
ske vilken vård utanföroch
hemmet planeras,som om
intagning sker.

11§

länsstyrelsen efter socialnämnden efterAnser Anser

utredning finns utredning finnsdet skäl det skälatt att

någon tvångsvård,bereda bereda någon tvångsvård,att att

länsstyrelsenskall nämndenansöka skall ansöka om
sådan vård hos länsrät- sådan vård hos länsrätten.om

ten.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

fogasTill fogas de Till ansökan skallansökan skall

utredning nämndenuppgifter socialnämnden den
lämnat enligt 8 inte§ och, gjort och, det mö-om om

intedet synnerligt synnerligt hinder,möter ter ett
hinder, läkarintyg läkarintyg missbruka-ett om om
missbrukarens aktuella hälsotill-häl- aktuellarens
sotillstånd. stånd.

inte innehåller läkarintygOm ansökan eller det behövsom
något skäl, får besluta läkarundersökning.rättenannatav om

l3§

Socialnämnden eller polismyndigheten får besluta att en
missbrukare omedelbart skall omhändertas, om

det sannolikt vård stödhan kan beredas medär att av
denna ochlag,

beslut vård inte avvaktas påkan grundrättens attom av
han kan få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat,antas om
han inte får omedelbar vård, på förelig-eller grund detattav

överhängande risk för till följd sitt tillståndhanattger en av
kommer allvarligt skada sig själv någon närstående.elleratt

socialnämndens beslut omhändertagande inte awak-Kan om
får beslut omhändertagande fattas nämndens ord-tas, om av

förande någoneller ledamot nämnden har förord-annan som
skall vidBeslutet anmälas nämndens sammanträde.nästanat.

länsstyrelsen har socialnämnden harNär Näran-
tvångsvård, får ansökt tvångsvård, fårsökt om om

miss- miss-besluta beslutaäven rätten även rättenatt att
brukaren omedelbart skall brukaren omedelbart skall

omhändertas. omhändertas.



25FörfattningsförslagSOU 199331

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

14§

läkare skallEn göra an-
mälan till socialnämnden,

han verksamheti sinom
någonkommer kontakt medi

omedelbartkan antassom
hand enligtbehöva tas om

och han bedömerdenna lag
kan beredasdenne inteatt

vård ellertillfredsställande
läkarensbehandling genom

försorg eller i övrigtegen
hälso- och sjukvården.inom

l5§

socialnämnden socialnämnden ellerellerHar Har

polismyndigheten beslutat polismyndigheten beslutat
omedelbart omhänderta-omedelbart omhänderta-om om

gande, skall gande, skall beslutetbeslutet genastgenast
underställas länsrätten eller, underställas länsrätten eller,

beslutet har fattats efter beslutet har fattats efterom om
det länsstyrelsen nämnden ansökthar det haratt att
ansökt tvångsvård, tvångsvård,den den rättom om som

frågan vård.fråganrätt prövar prövarsom om om
vård.

Länsstyrelsenskall polismyndighetenHargenast
beslutet. fattat myndig-beslutet, skallunderrättas Harom

polismyndigheten fattat heten underrättagenast

myndigheten socialnämnden sittbeslutet, skall be-om
underrätta social- slut.genast

sittnämnden beslut.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

38§

målI beredande målI beredandeom av om av
tvångsvård, där omhänderta- tvångsvård, där omhänderta-
gande har beslutats enligt gande har beslutats enligt
13 första§ eller andra 13 första§ eller andra
stycket, skall länsrätten stycket, skall länsrättenta ta

målet till avgörande målet till avgörandeupp upp
inom frånvecka den dag inom vecka från den dagen en
då ansökan vård korn in då ansökan vård komom om
eller, beslutet eller, beslutetom om om- om om om-
händertagande har fattats händertagande har fattats
efter det länsstyrelsen efter det socialnämndenatt att
har ansökt vård, inom har ansökt vård, inomom om

frånvecka den dag då vecka från den dådagen en
understållningen skedde. underställningen skedde.
Om beslut omedel- Om beslutett omedel-ettom om
bart omhändertagande inte bart omhändertagande inte

verkställtär detnär under- verkställtär detnär under-
ställs eller länsrätten har ställs eller länsrätten harom om
beslutat omedelbart beslutat omedelbartom om
omhändertagande enligt 13 § omhändertagande enligt 13 §
tredje stycket, skall målet tredje stycket, måletskall

till inomavgörande till inomtas avgörandetasupp upp
vecka från den dag då frånvecka den dag dåen en

beslutet verkställdes. beslutet verkställdes.
fårLänsrätten förlänga dessa tider, det behövs ytterliga-om

utredning eller någon särskild omständighet görre om annan
det nödvändigt.

44§

Beslut den förestår vården vid LVM-hem fårettav som
överklagas den enskilde hos länsrätten, beslutetav om avser
Överflyttning enligt 25 avslag begäran utskrivningom
eller förstörande försäljningeller egendom enligt 36av

Andra beslut enligt denna lag den förestår vårdenav som
vid LVM-hem får inte överklagas.ett
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

läkarundersök-Beslutläkarundersök-Beslut omom
enligt 9§ eller 11 §ning10 ll §enligt § ellerning

får intetredje stycketfår inte över-tredje stycket över-

klagas.klagas.
enligt 13 första eller andra§omhändertagandeBeslut om

Överklagande beslutfår inte överklagas. rättensstycket av
tredje inte in-enligt 13 stycketomhändertagande § ärom

till viss tid.skränkt

45 §

Polismyndigheten skallskallPolismyndigheten
biträde förför lämnabiträdelämna attatt

social-pålänsstyrel- begäranpå begäran avav
föranämnden ellerföra miss- rätteneller rätten ensen

tillmissbrukare be-till beslutadbrukare enenen
läkarundersökning,läkarundersökning, slutad

föra skall beredassocialnämnden denpå begäran somav
enligt dennaomedelbart omhändertagenvård eller ärsom

eller sjukhus,till LVM-hemlag ett
i 24fall §chefsöverläkaren ipå begäran avsessomav

värd ellertredje föra skall beredas ärstycket den somsom
till LVM-hem,enligt denna lagomedelbart omhändertagen ett

samt -
värden vid LVM-hemförestårpâ begäran den ettav som

iförflytta någon skallefterforska, ellerhämta tassom
denna lag.vårdas där med stödhemmet eller avsom

47§

isocialnämnden deni lagsocialnämnden dennaMed avses
1980620 harsocialtjänstlagenenligt 3 §kommun som

hjälpenskilde får stöd och denför detdenansvaret att som
social-överflyttning ärenden tillbehöver.han Att en annanav

socialtjänstlagen.72i vissa fall framgår §nämnd kan ske av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med länsstyrelsen iavses
denna lag länsstyrelsen i
det län, inom vilket den

kommunenansvariga är
belägen.

Beslut tvångsvård Beslut tvångsvårdom om
enligt 5 § och med anled- enligt 5 § och med anled-
ning omhändertagande ning omhändertagandeav av
enligt 13 fattas§ läns- enligt 13 fattas§ läns-av av

irätten det län i det län där denrättensom anges
iandra stycket. Den länsrätt ansvariga kommunen är

meddelade beslutet belägen. Den länsrättsom om som
vård beslutar också i frågor meddelade beslutet vårdom

i 44 § första beslutar också i frågorsom avses som
stycket. i första44 § stycket.avses

lagDenna träder i kraft januariden l 1994.
Om ärende har anhängiggjorts hos länsrätten föreett som

den 1 januari 1994 inteännu har avgjorts slutligt vid lagens
ikraftträdande tillämpas äldre bestämmelser.
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tillFörslag
1980100ändring iLag sekretesslagenom

Härigenom föreskrivs 8 kap. 7 § sekretesslagenatt
1980100 följandeskall ha lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

8 kap.
7 §

Sekretess gäller i bedrivsverksamhet, änsom av annan
statlig myndighet består i tillsynoch eller stödverksamhetsom

påmed avseende näringslivet, för uppgift om
enskilds affärs- driftförhållanden, uppfinningareller eller

forskningsresultat, det kan den enskilde liderattantasom
skada uppgiften röjs,om

andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den,
i affärsförbindelse liknande förbindelsehar ellerträttsom

med föremål förden tillsyns- eller stödverksamhetärsom
i denna paragraf.som avses

Motsvarande sekretess Motsvarande sekretess

gäller hos kommunal gäller hos kommunalmyn- myn-
dighet i ärende tillstånd dighet tillståndi ärendenom om
till hantering brandfarliga till hantering brandfarligaav av

ochSekretessen gäller ärenden enligtivaror. varor
dock inte sådantbeslut i lagen 1977293 handelom
ärende. med drycker. Sekretessen

gäller dock inte beslut i
sådana ärenden.

enligt förstaSekretess stycket gäller dock inte för uppgift
i tillsynsverksamhet bedrivs den eller de kommunalasom av

fullgör uppgifter inom miljö-nämnder och hälsoskydds-som
området, intresset kännedom förhållandeallmänom av om

människors hälsa, miljön eller redligheten i handelnrörsom
liknande sådaneller allmänintresse har vikt uppgiftenett att



30 Författningsförslag SOU 199331

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bör lämnas Regeringen förkan särskilt fall förordnaut. om
undantag från nämnda sekretess, den finner detom vara av
vikt uppgiften lämnas. fråga uppgift i allmän hand-latt om
ling gäller sekretessen i högst tjugo år.

lag träder i kraft januari 1994.Denna den l

4. tillFörslag
ändring iLag brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs 31 kap. 2 § brottsbalken skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 kap.

den begått begåttKan denKansom en som en
brottslig gärning bli föremål brottslig gärning bli föremål
för vård enligt lagen för vård enligt lagen
1988870 vård 1988870 vårdom av om av
missbrukare fall fårvissa missbrukare fall fåri i vissa

länssty-rätten överlämna social-överlämnarätten
relsen eller, ifråga den nämnden eller, ifrågaom om

redan intagen iär den redan intagenärettsom som
hem där sådan vård med- i hem där sådan vårdett
delas, förstyrelsen hem- meddelas, förstyrelsen

föranstalta be- hemmet föranstaltamet att attom om
hövlig vård. vård.behövligInnan rätten Innan rätten

beslutar överlämnande beslutar överlämnandeom om
skall länsstyrelsen eller skall socialnämnden eller

styrelsen höras. styrelsen höras.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Är för brottet stadgat straff fängelsesträngare i år, fårän ett
överlämnande enligt första stycket ske endast det förelig-om

särskilda skäl.ger

Denna lag träder i kraft den januari 1994.1





SOU 199331

Utredningsuppdraget

Utredaren har enligt de regeringen direktivenmeddeladeav
dir. 199268 i uppdrag analys förutsättningarnagöra en av
för och konsekvenserna tillståndsgivningen enligt lagenattav
1977293 handel med drycker överförsLHD till kom-om

Utredningen skall redovisa förslagde till lagänd-munerna.
ringar kommunalisering tillståndsprövningen skullesom en av
erfordra. Utredaren skall också vilkenöverväga besvärsord-

ning bör gälla och skall ha överklagarätt attsom vem som
beslut enligt LHD.

Uppdraget innefattar frågan förutsätt-även analyseraattom
ningarna för socialnämndema det fulla föratt ansvaretges
utredning och ansökan enligt 1988870lagen vårdom av
missbrukare i vissa fall utredningenLVM. Om finner att en
kommunalisering bör genomföras, skall den lägga fram för-

slag till erforderliga lagändringar.
Direktiven fogas bilaga till betänkandet.som





DEL I

LAGEN OM HANDEL MED

DRYCKER LHD
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l Allmän bakgrund

l l Inledning
.

Enligt får alkoholdryckerLHD inte säljas enligträttutan
lagen. detNär gäller starkare drycker än öl klass såvälär
parti- detalj handel förbehållet de statliga monopolbolagensom
Vin Sprit och SystembolagetAB AB. Som frånundantag
monopolhandeln har de bryggerier har tillverkningsrättsom

Övrigför starköl också till partihandelrätt med starköl. han-
del med alkoholdrycker inom landet i princip tillstånds-är
bunden. kan frågaDet tillstånd för serveringvara om av
alkoholdrycker parti- och detaljhandel med öl klasssamt II.

Länsstyrelsen tillståndsmyndighet.är Länsstyrelsen svarar
föräven tillsyn efterlevnadenöver lagen och administ-deav

rativa ingripanden kan behövas. Socialnämnd polis-ochsom
myndighet har tillsynsuppgifter på det lokala planet och skyl-
dighet till länsstyrelsen. Socialstyrelsenatt rapportera är

tillsynsmyndighet.central föreliggerOm det missförhållanden
skall länsstyrelsen vidta åtgärder för undanröja dessa.att

Under den tioårsperioden har antalet tillståndsären-senaste
den och antalet tillstånd ökat kraftigt. har inneburitDetta att

möjligheterlänsstyrelsernas tillsyn i enlighetutöva medatt
lagstiftarens intentioner minskat drastiskt. den till-Förutom
ståndsbundna försäljningen omfattar tillsynsansvaret alläven

handel med drycker.annan
harKommunerna tiderna haft inflytande alko-övergenom

holförsäljningen inom kommunen och således även över ser-
veringen alkoholdrycker det s.k. kommunala vetot.av genom

finnsI LHD det kommunala kvar beträffande de s.k.vetot
serveringstillstånden. Systembolaget rådgöraskallpermanenta

med kommunen inför butiksetablering. finnsHär det ingen
Kommunenvetorätt. har inte heller något lagstadgat inflytande

tillståndsgivningenöver det gäller bl.a.när trañkservering,
detalj- och partihandel öl klass tillfälligaoch tillstånd tillav
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och slutna sällskap.allmänheten
sanktionsärendeni tillstånds- och kanLänsstyrelsens beslut

efter prövningstillstånd hosöverklagas hos kammarrätt och

angripasregeringsrätten. kommunala kan dock inteDet vetot

förvaltningsbesvär, vilket innebär sakliga innehål-med detatt
i intelet beslutet kan överprövas.

19899 sociala funk-betänkande LänsstyrelsemasI Dsett
tioner framkom 59 grundlänsstyrelsens. att av resurs-
brist hade svårt sitt tillsynsansvar enligt LHD. Ut-utövaatt

redningen föreslog skulle få rolllänsstyrelsen änatt annanen
för i för regionala tillsynen.närvarande och stället densvara

kommunala föreslogs med kommunal be-Det ersättasvetot en
i tillståndsfrågor.slutanderätt

Organisationskommittén för genomförandet regio-av en ny
förvaltning därefternal statlig uppdrog Statskontoret att

utreda vid sociala funktionerna vid länssty-resursbehoven de
relserna.

Statskontoret i sin sociala funk-har Länsstyrelsensrapport
tion 1990-08-14 3resursbehov, bl.a. konstateratPM s.-

möjligt för fullgöradet skall länsstyrelsernaatt attom vara
sina uppgifter företrädesvis inom tillsynsområdet måste an-
tingen resurstillskott eller åtgärder genomförasskeett stort
för frigöra ansågStatskontoret det möjligtatt attresurser.

lagändringar frigöra så tillsynsansva-stora attgenom resurser
inom befintligskulle kunna klaras för organisation.ret ramen

föreslog tillståndsgivningenStatskontoret bl.a. enligt LHDatt
överförasskulle till kommunerna.

betänkande 199267 frånI Dsett annat en gemensam
arbetsgrupp vid Civil- och Socialdepartementet Länsstyrelser-

och socialtjänsten uppföljningtillsyn och under utveck-na -
ling har också föreslagitsdet 68 vissa ärendegruppers. att
avlastas länsstyrelserna. ingår tillståndsgivningenBland dessa

enligt Syftet skapa tillräckligtLHD. ettatt utrym-anges vara
för de nödvändiga utvecldingsinsatserna vid länsstyrelser-me

i framtiden inriktaLänsstyrelserna skall sitt arbete motna.
uppföljning, utvärdering utveckling metoder ochsamt av
kompetens.

Regeringen ansåg i folkhälsopropositionen 199091 175 att

mycket talar för överföring tillståndsgivningen enligten av
tillLHD kommunerna. fanns enligt propositionendockDet

serie frågor behövde belysas ytterligare. sådanEnen som
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tillståndsgivningfråga kommunal skulle kunnavar om en
alltför praxis.innebära oenhetlighet istoren

Socialdepartementets avsnitt 1992 års budgetpropositionI av
framhålls 195 tillsyns- uppfölj-länsstyrelsemas ochs. att

ningsansvar blir allt viktigare och framstårdet angelägetsom
del inriktas generell tillsynarbetetstörre motatt en meren av

och uppföljning.
Även från håll har framförts önskemålkommunalt det om

förändring så det kommunala inflytandetLHD, atten av
frånstärks. brev Stockholms stad och Malmö kommunsty-I

regeringen sålunda föreslagitsrelse till har kommunernaatt
tillståndsgivningenskall få enligt LHD.överta

1.2 Tidigare lagstiftning

års1.2.1 1855 brännvinsreform

första egentliga regleringen i landet med nykterhetspo-Den ett
litiskt motiv 1855 års brännvinsreform. hade sittDenvar

i samhällsskikten såledesde högre och inteursprung var
folkligt förankrad. inte absolutistisk vände sigDen utanvar
enbart brännvinsmissbruket.mot

Brännvinsreformen riktade framförsig allt husbehovs-mot

bränningen tillverkningskontrollregler till-ochgenom om
verkningsavgifter. husbehovsbränningenSnart kom heltatt
förbjudas. tiden gjordes uppdelningMed mellan partihan-en
del utminutering utskänkning. Påoch utskänknings-samt ett
ställe skulle finnas tillgång till infördesdet lagad Detmat.
också kommunalt omfattade utminutering ochett veto, som
utskänkning. Syftet med denna att devetorätt var

församlingamasde och kloke bland och kommunernas in-
måtte frånvånare kunna den mindre stadgade delen be-av

folkningen avlägsna lockelser tillfällen till missbrukoch av
särskildastarka drycker. Uttalande det utskottet vidav

1853-54 års riksdag.
bildades också lokala systembolag med regleraDet rätt att

utskänkningen. Så bildades till exempel Göteborgssystemet
1865 och brånnvinsutskänkning.övertog därmed stadens

ocksåSenare utminuteringen brännvin iövertogs ochav
Stockholm tillkom motsvarighet, det s.k. Stockholmssys-en
temet.

Under trycket den folkliga nykterhetsrörelsen skärptesav
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alkoholreglema och handeln med vin, öl alkoholfriaoch även

drycker reglerades. Kring sekelskiftet tillkom särskilden
lagstiftning, tillverkninggällde och beskattning malt-som av
drycker.

1.2.2 1917 års nykterhetsreform

Under början detta århundrade skedde förändringarstoraav
i landets alkohol- och nykterhetslagstiftning. Nykterhetsvän-

i landet verkade för alkoholförbud. Under storstrej-ettnerna
ken 1909 gällde under tid totalt rusdrycksförbud. Underen
vintern 1909-10 anordnades namninsamling stöd fören som

totalförbud 56och befolkningen 18 åröverett procent av
ställde sig bakom detta krav. augusti 1922 höllsI konsulta-en
tiv folkomröstning, utföll så 51 de röstandeatt procentsom av

totalförbud.mot ettvar
Efter förslag läkaren tillkom detaljeratIvan Brattett ettav

restriktionssystem, byggde på tillkomsten systembo-som av
lag. Dessa blev obligatoriska och täckte hela landet och fick

för all handel med rusdrycker. s.k.ansvaret Det Brattsystemet
innebar också individuell reglering försälj-och kontrollen av
ningen alkoholdrycker det privata vinstintressetsamt attav

detnär gällde försäljningen försvann. all partihandelFör
inrättades AB Vin Spritcentralen.

År 1917 fick landet helt lagstiftning, rusdrycksförsälj-en ny
ningsförordningen RFF, där brännvinsinköpen s.k.genom
motbok maximerades till liter4 och månad. Deper person
s.k. spritrestaurangema ñck detaljerade centiliterrestriktioner
och bestämmelser måltidstvång. Också vinet blev föremålom
för reglering föroch starkölet kom försäljningsförbudett att
gälla. Den övriga ölförsäljningenkom omgärdas särskil-att av

och krångligada restriktioner.
Under motbokssystemets period förekom för-delsenare en

Årändringar. 1937 tillkom rusdryckförsäljningsförord-en ny
ning och där slopades bl.a. det tidigare kommunala vetot
avseende utminuteringen. Från 1941 reducerades den högsta

tillspritransonen 3 liter månad och ölets alkoholhaltper
till 2,8 viktprocent.sänktes
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års1.2.3 1955 nykterhetsreform

Arbetet inom 1944 års tillnykterhetskommitté låg grund för
den nykterhetspolitiska reform 1954 1955.beslöts ochsom

RFF,ÖFFförsäljresulterade i ningslagstiftningheltDen en ny
ochoch för rusdrycker, alkoholfriaAFF öl drycker. Grund-

tankama 195455 årsbakom nykterhetsreform frihet ochvar
Alkohollagstiftningen skulle präglas frihetstörreansvar. av

för enskilde mindre restriktioner,den och och den innebar en
påtaglig liberalisering jämfört tidigare ordningen.med den

Reformen innebar systemskifte där den individuella kon-ett
trollen reducerades. stället skärptes reglerna för admini-I de

strativa ingripandena möjligheternaoch till tillsyn och kontroll

försäljningsställena ochöver restaurangerna.
förändringar genomfördesde märks i förstaAv stora som

hand avskaffandet motbokssystemet, vilket markeradeav
övergången från individuell kontroll till insatser.generella

utskänkningen slopades centiliterbegränsningarnaInom och

avveckling måltidstvånget inleddes. tidigare varieté-Deen av
och dansförbuden upphävdes efter ölförsäljningenhand och
liberaliserades och starkölsförbudet upphävdes.

Samtidigt lättnader förenklingar infördesoch ladessom
tyngdpunkten inte tillsynbara och kontroll ävenutan
positiva åtgärder såsom undervisning, upplysning forsk-och

ning i alkoholfrågan. Särskilt tillstöd skulle ungdoms-ges
vårdande sammanslutningar, ungdomsidrott och till annan
organiserad fritidsverksamhet bland ungdom. till-Dessutom

år 1954kom nykterhetsvårdslag, hadeen ny som en annan
inriktning den tidigare vårdlagstiftningenän och byggdemer
på hjälp, frivilliga åtgärder.stöd och

fanns förhoppningar 1955 års reformDet skulle ledaattom
till minskad alkoholkonsumtion, dessa infriades inte.en men

stället ökade försäljningen spritdrycker påtagligt.I Kraftigaav
skattehöjningar företogs vidare infördesoch regler om av-
stängning legitimationskontrolloch vid inköp rusdrycker.av

särskild utskänkningsskatt infördes, vilken innebarEn att en
inte fick något ekonomisktrestaurangägare utbyte hanav om

ökade försäljningen alkoholdrycker.av
Under perioden efter 1955 infördes flera gickregler isom

liberaliserande riktning. privata vinstintresset släpptesDeten
omfattningi ökad in i restaurangnäringen och mellanölet

infördes år 1965.
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1960-taletUnder började samtidigt inom riksdagen allt-man
ifrågasätta alkohol- nykterhetspolitikenoch i fleraochmer

motioner vårenunder 1965 framfördes krav utredningen
inom området. Enligt motionärerna hade nykterhetspolitiken
inte lyckats förebygga alkoholmissbruket. Ungdomsfylleriet

ökathade oroväckande och inom befolkningennya grupper
börjathade använda alkohol.

Tillståndsgivningen1.2.4

för tillståndsgivningenReglerna för rusdrycksutskänkning
1955efter års reform i desamma tidigare.stort settvar som

Tillståndsmyndighet då liksom tidigare länsstyrelsen.var
hade TillståndKommunerna kunde endast meddelasvetorätt.

till inteSystembolaget, dock själv kunde bedriva någonsom
utskänkning hade överlåta dessa allmänna ellerutan att
enskilda restaurangföretag. Efter förslag från den senare
tillsatta alkoholpolitiska utredningen APU bortkopplades
Systembolaget från utskänkningsområdet 1971.år och medI
1971 års utskänkningskungörelse blev länsstyrelsen huvudan-

svarig för tillsynen inom länet, skulle bedrivas i samarbe-som
med polismyndigheter, socialvårdsorgankommunala ochte

andra berörda myndigheter eller sammanslutningar. Det cent-
rala tillsynsansvaret hade Riksskatteverkets alkoholbyrå fram

1978,till år då denna uppgift överfördes till Socialstyrelsen.
fanns i huvudsak olikaDet tillstånd för serveringtre typer av

i tidigareden lagstiftningen, nämligen tillstånd för servering
årethela eller del år, tillstånd för tillfällig servering ochav

slutligen tillstånd för slutna sällskap. Tillstånd för årsutskänk-

avsågning oktrojperiod,s.k. omfattade fyra år.en som
ville bedriva serveringsverksamhetDen skulle ansökasom

därom hos länsstyrelsen i serveringendet län, där skulle äga
sambandI med alla ansökningar sådana gälldeutomrum. som

slutna sällskap trañkserveringoch inhämtaskulle länsstyrelsen
frånyttrande länsnykterhetsnämnden, polismyndigheten och

från fullmäktige i den kommun serveringendär skulle be-
drivas. Fullmäktige skulle i sin höra den lokala nykter-tur
hetsnämnden. Länsstyrelsen intekunde meddela tillstånd för

servering fullmäktiges avstyrkande. Fullmäktige hademot
också möjlighet med för bindandelänsstyrelsen verkanatt
maximera antalet serveringstillstånd imed kom-restauranger
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förbjuda förläggning serveringsställe isamt attmunen av en
viss Fullmäktige hade ocksådel kommunen. medrätt attav

föreslå inskränkningar i frågabindande verkan servering-om
bedrivande. Tillstånd för den s.k. turistutskänkningenens

för turismen betydelsefull omfattades intedock detorten av
kommunala i dessa ärenden kunde regeringenvetot utan

serveringbesluta alkoholdrycker kommunentrots attom av
avstyrkt.

1.2.5 inflytandetDet kommunala

framgått har det kommunala inflytandet mång-Som ovan en
årig tradition i svensk alkohollagstiftning.och stark Enligt
1855 års brännvinsförordning hade kommunen eller motsva-

såvälrande vad gällde servering detaljhandelvetorätt som
år 1855 traditionenmed alkoholdrycker. den denFöre attvar

myndigheten,beslutande dvs. länsstyrelsen, någonhörde

myndighet i den kommun, detaljhandelndär skulle utövas,

uppfattning inte någonkommunens hade bindandemen ver-
kan.

1917 års RusdrycksförsäljningsförordningGenom RFF

omfattningenutsträcktes det kommunala ytterligare.vetotav
fick då möjlighet föreslå inskränkningar iKommunerna att

fråga detaljhandel servering.och Detalj handels- ochom serve-
ringsrättigheter lämnades till för ändamålet särskilt bildatett

bolag. då möjlighethade i praktikenKommunen bestämmaatt
många detalj handels-och serveringsställen finnashur det skulle

kommuneni och dessa skulle be1ägna.Kommunenvar vara
hade också inflytandeavgörande serveringstideröver ochett

dryckessortiment.
rusdryckslagstiftningsrevisionens betänkande SOUI

193439 258 ftkonstaterades beträffandes. vetorätten att
den

så småningom blivit fast rotad i svensk rättsuppfattning och
har möjligjort åtskilliga nykterhetsgagnande åtgärder, som
eljest skulle genomföras.icke kunnat medgiver ocksåDen

sådan tillämpning försäljningslagstiftningen, ären av som
anpassad efter den olika skiftandepå inställningen iorter
nykterhetsfrågan. utvidgningVetorättens till närmareatt avse
villkor för försäljningens bedrivande har möjliggjortock
praktisk prövning olika uppslag i fråga begränsningav om
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försäljningens skadliga verkningar. Slutligen har vetorät-av
varit ägnad inom kommunen skapa känslaten att en av

för upprätthållandet de inskränkande föreskrifter,ansvar av
kommit till stånd på kommunernas initiativ.egetsom

betänkandet anfördes också kritikI det kommunalamot vetot.
vissa fall hade kommunerna förhindrat inrättandetI försälj-av

ningsställen, där funnitsdet allmänt intresseett attmera av
sådana kommit till stånd. Vidare hade kommunerna gynnat
kommunala särintressen i branschen. Framfört riktadesallt
kritiken det kommunala medbestämmandet medförtmot att

ämnhet och olikformigheti fråga lagstiftningens tillämp-om
ning i olika Vissadelar landet. inskränkningar kom-av som

fattat beslut hade visat sig omöjliga genomfö-attmunerna om
i praktiken. Slutligen ansåg revisionen vidsträcktadenattra

kommunala älvbestämmanderätten hade medfört politise-en
ring nykterhetsfrågan, inte varit önskvärd.av som

1937 års avskaffadesI RFF det kommunala bestämmande-

på utminuteringsområdet, eftersomrätten ansågsdet att mot-
boksystemet verksamt medel missbruket. Kommu-ett motvar

hade också i mindreallt omfattning siganvänt rättennerna av
förbjuda utminutering. skäl gjordeDe avskaf-att attsom man

fade den kommunala inflytandet utminuteringsområdet
ansågs intedock gälla serveringen alkoholdrycker.av

kommunala inflytandetDet kvarstod vad gällde antalet

serveringsställen i kommunen och i kommunen dessavar
skulle ligga. vidsträcktaDen kommunenrätt hade attsom
meddela olika villkor för serveringsställena, begränsades
något i 1937 års Ytterligare inskränkningarRFF. kom till
stånd 1954i års RFF.

Inför 1954 års diskuteradeRFF Nykterhetskommittén det
kommunala i sitt betänkande SOU 195254 s.223vetot

Bland de skäl anförts till förstöd den kommunalaattsom
skall behållasvetorätten har framhållits denna irättatt stort

främjat utveckling nykterhetstillståndet.sett en gynnsam av
Principen kommunal har varitvetorätt genomgående förom
hela vår moderna nykterhetslagstiftning och har ansettman

från denna princip icke borde göras myck-att ett avsteg utan
starka skäl. Utskänkningen vidare i allmänhet lokalt be-äret

tonad och kan också i viss mån frågasägas vara en som
angår den allmänna ordningen inom kommunen. Detta har

motivera tillerkänner vederbörande kommunansetts att man
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huruvida försäljningsådan mårätten avgöra, ägaatt rum
inom Slutligen psykologisk ochdensamma, har synpunktur
demokratisk synpunkt ifrågasätts riktigheten ytterligareattav

kommunalainskränka det vetot.

Enligt 1954 års oktrojperiod,avsåg tillstånd s.k.RFF ett en
fyra år. också möjlighethadeKommunen attsom var ange

visst serveringsställen förbjuda serverings-högsta antal eller

förläggningtälles till viss del kommunen. Kommunenen av
också vissa detaljbestämmelserkunde meddela rörande serve-

ringens bedrivande.

1.3 1965 alkoholpolitiskaårs utredning

oktober 1965 tillkallades sakkunniga med uppdragI att se
alkohol- och nykterhetspolitiken. Utredningenöver antog

alkoholpolitiska utredningen APU, och den arbetadenamnet
i tio år.närmare begränsade sitt iAPU uppdrag huvudsak
till alkoholpolitiken, vårdfrågoma i förstamedan hand kom

behandlas socialutredningen, tillsattes år 1967.att av som
Vissa vårdfrågor hade direkt samband med alkohol-ettsom
politiken berördes förutomdock olika förebyggandeAPUav
åtgärder inriktade alkoholkonsumtionen.

Principen frihet och kunde tank-sägas ävenom ansvar avse
bakom 1977 års alkoholpolitiska reform. restrik-delEnarna

tioner, inte uppfattades meningsfulla bredaresom som av en
allmänhet, föreslogs slopade. ansåg vissaDäremot APU att
straffbestämmelser skulle skärpas tillsynen jämteoch kon-

trollen förstärkas.

genomförde rad olika utredningarAPU och undersök-en
påningar alkoholområdet. Huvudförslaget Alkoholpolitik

Åtgär-197490-93 omfattande fyraSOU delar Bakgrund,
Bilagorder, och Sammanfattning.

preciserade syftetAPU med alkoholpolitiken skulleatt va-
åstadkomma återhållsamma alkoholvanor. olikaTreattra

åtgärder bedömdes relevanta inrik-Detyper av som som
tades människan, miljön och medlet alkoholen.mot mot
Människans attityderkunskaper, i frågaoch beteenden om
alkohol skulle påverkas. Vidare skulle alkoholfrågan beaktas

utformningenvid miljön. Tillgången på alkohol skulleav
begränsas och det gällde ungdomennär skulle samhället verka
för någon konsumtion betydelse inte förekom underatt av
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föreslogsuppväxten. Det betydande satsningar på forskning,
ochundervisning, information organisationsstöd.

korthetI präglades APUs serveringen begrän-syn av en
sad tilltro till effekten olika detaljrestriktioner. I ställetav
strävade efterAPU ñnna för till-att ett system en noggrann
ståndsgivning och effektiv tillsyn. dennaMot bakgrunden
förordade APU antalet inspektörer vid länsstyrelsernaatt
skulle frånöka 27 till 45 tjänstemän.

Serveringens andel den försäljningentotala SverigeI be-av
dömdes i låg.APU alkoholpolitiskaDen betydelsenvara av

Åserveringen skulle denna bakgrund. sidanandramotses
borde det beaktas det fråga konsumtionatt var om en som
sker offentligt och därför kan medföra påtagliga ordningspro-
blem. vissaI restaurangmiljöer pubar och diskotek vistassom
ofta ungdomar. dennaMot bakgrund ansåg viktigtAPU det

serveringen alkoholdrycker skedde underatt ordnadeav
former. särskildEn målsättning med alkoholpolitiken
restaurangområdet hade varit tillse ordning, nykterhetatt att
och råddetrevnad i samband med servering alkoholdryck-av

och detta betonades också APU grundläggandeer, av som
regler för serveringen i framtiden.

Med ordning menades serveringen alkoholdrycker inteatt av
fick medföra ellergäster boende i omgivningen skullet.ex att
bli störda. Nykterhet ansågs innebära restauranggästemaatt

tillfredställande skulle kunnasätt kontrollera sittett uppträ-
dande och tal. Trevnad ansågs slutligen innebära situatio-att

i skulle upplevas trivsam flertaletrestaurangennen som av
människor.

1.3.1 Tillståndsgivningen

konstateradesI APU fannsdet klart alkoholpolitisktatt ett
behov förhindra överetableringatt restauranger.av en av
Erfarenheterna hade visat i hård konkurrensatt restauranger
blev mindre följa gällande regelsystem. Deattnoggranna
problem blev följden överetablering hade starksom av en en
lokal anknytning. Vid APUs bedömning den framtidaav
tillståndsgivningen behandlades särskilt frågor tillstånds-tre
givningen i allmänhet, det kommunala oktrojoch period-vetot

ema.
Enligt meningAPUs borde tillståndsgivningen innefatta en
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prövning Prövningenbehovet den planerade rörelsen.avav
också omfatta lämpligheten tilltänkta serverings-borde deav

lokalema och den personliga lämpligheten hos skulleden som
förestå serveringen.

ansåg inte finnasAPU det borde bestämmelser,att som
i förhållandereglerade antalet till antalet invåna-restauranger

på framgått tidigarehadeKommunernaorten.re som ovan
haft möjlighet oktrojsystemetdet s.k. ochatt vetotgenom
maximera antalet i kommunen eller förbjudarestauranger att
etablering till viss del kommunen.restaurangav en en av

principiellt kvarstår denna möjlighet iRent dag detgenom
kommunala inte någonanvänds detta isättvetot, men
utsträckning. föreslogAPU det s.k. oktroj skulleatt systemet
avskaffas och tillståndsgivningen Tillståndsgiv-ske löpande.
ningen borde enligt helt skötas länsstyrelserna ochAPU av
några andra alternativ aldrig.övervägdes

1.3.2 Det kommunala inflytandet

konstaterades iDet det hade riktats kritikAPU detatt mot
kommunala rörde kommunernas möjlighetervetot attsom
bestämma tillstånd skulle beviljas ej.över eller Detettom
hade framförts betänkligheter rättssäkerhetssynpunkt ochur

bidrog till ojämn utövning i kommu-vetorättensystemet en av
ansågs ocksåDet otillfredställande myndighetattnerna. en

själv direkt indirekteller i serveringsrörel-engageradsom var
skulle ha avgörande inflytande tillståndsgivningenettser

serveringstillstånd.av
fannAPU dock avslutningsvis skälenatt mot vetot var av

underordnad betydelse. Beträffande ojämnaden tillämpningen
framhöll vissa inteAPU kommuner alls iellervetot attav

begränsad utsträckning utnyttjade för förhindravetot att ny-
etableringar. kommunalaDet främsta alkoholpolitiskavetots
funktion bedömdes just förhindra överetableringatt attvara
inom restaurangnäringen. Enligt det helt naturligtAPU var

kommunerna inflytandeavgörande etableringöveratt ettgavs
hotell och inom det området. Dessarestaurangerav egna

frågor hade enligt APU med den servicegöra kom-att som
kunde de hade också betydelse för före-denmunen ge men

byggande ungdomsvården.
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1.4 1976772108Regeringens proposition om

alkoholpolitisktett nytt program

betänkande 1975 föremålAPU blev under för omfattandes en
remissbehandling. Därvid förekom omfattande kritik moten

förslag.APUs fördes också fram förslagDet rad ochen nya
synpunkter. riktades kritikvidare allmännaDet denmot
inriktningen föreslagna alkoholpolitiken.denav

remissutfalletbakgrund förslag fannMot över denAPUav s
dåvarande chefen för Socialdepartementet det motiverat att

belysningsamlad de alkoholpolitiska frågorna. Där-en av
för tillsattes särskild beredningsgrupp uppgiftmed atten
redovisa församlat beslutsunderlag regeringen avseendeett
de alkoholpolitiska frågorna.

Beredningsgruppen redovisade i januari 1977 sitt uppdrag
i betänkande S 19771. BeredningsgruppensDs övervä-ett

förslagganden och byggde i huvudsak ställnings-APUs

taganden. syfte förstärka tillsynen föreslogs dockI att ytter-
ligare utökning antalet handläggare.av

regeringens proposition 197676lO8, iI huvudsaksom
byggde på beredningsgruppens förslag, fastslogs inlednings-
vis missbruk alkohol värt lands socialastörstaatt av var

Syftetproblem. med alkoholpolitisk reform skulle atten vara
begränsa alkoholserveringen och alkoholmissbruketreducera
och alkoholskadorna. nödvändigtbedömdes medDet som
vissa restriktioner i handeln med alkoholdrycker. Särskilda

åtgärder för skydda förordades.ungdomen skulleDetatt
krävas samordning flera insatser, såsom information,en av
prissättning och övervakning.

Departementschefen konstaterade ff berednings-45s. att
förslag innebar inte kringgär-serveringen skulleattgruppens

das med detalj bestämmelser, detta inte skulle inne-attmen
bära olämplig och skadlig försäljning alkoholdryckeratt av

tillåtas.skulle Vidare anförde departementschefen till-att
framledes få offensiv inriktningskulle ochsynen en mer

förordade antalet handläggartjänster vid länsstyrelsernaatt
till Särskildutökades 45. uppmärksamhet skulle enligt depar-

tementschefens mening rörelser besöktesägnas som av
ungdomar. Tillsynsmyndigheten framtiden särskiltskulle i

sin uppmärksamhet serveringsrörelser kundeägna som
välla olägenheter i nykterhetshänseende.

remissyttrandena förslagI hade det riktatsöver APUs
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stark kritik den s.k. behovsprövningen.mot Man pekade på
svårigheter objektivtgöra riktig behovsprövning,att utanen

därvid förhindrade etableringenatt man restauranger,av nya
vilka bättre än de befintliga skulle kunnarestaurangerna
tillgodose alkohol- och konsumentpolitiska intressen. Departe-
mentschefen föreslog dock förslaget behovsprövningatt om
skulle genomföras och den i första hand skulle skeatt genom
kommunens försorg.

Departementschefen anförde också den kommunala be-att
stämmanderätten rörande serveringsfrågor hade gammalen
och stark tradition. likhetI med beredningsgruppen föreslog
departementschefen det kommunala skulle bibehållasatt vetot
i oförändrat skick i fråga nyetableringar avskaffasom men
vad gällde detaljföreskrifter.
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2 Gällande bestämmelser

l Inledning

1977293 riks-Lagen handel med drycker antogsom av
dagen år 1977under liksom för övrigagrunderna den

alkoholpolitiken. Målsättningen för alkoholpolitiken restau-
rangområdet eftersträva ordning,skulle nykterhet ochattvara

Övervakningentrevnad. serveringsställena främstskulleav
inriktas undvika olägenheter i nykterhetshänseende.mot att

princip skulle servering förekom-alkoholdrycker endastI av
egentliga primära uppgiftrestauranger, attma varvars
lagad denna del skärptes bestämmelserna.Imat.servera

All servering i principalkoholdrycker reglerad.är Un-av
dantag förgäller servering i militär ombord örlogs-mäss

fartyg. Tillståndet för servering alkoholdrycker knutetärav
till viss lokal eller Tillstånd föravgränsatannat utrymme.en
servering åretkan hela del år eller enstakarunt, ettavse av
tillfälle. Tillstånden för servering gäller till ellerallmänheten
slutna sällskap.

I samband med tillståndsgivningen skall särskilt beaktas be-
hovet serveringen, sökandens lämplighet serverings-ochav

ändamålsenlighet.ställets kommunen i första handDet som
behovsprövningen, syfte i första förhindrahand ärgör attvars

överetablering.
Tillstånd till servering den länsstyrelse därprövas serve-av

frågaringsstållet beläget. detNär ärär permanentaom nya
skallserveringstillstånd sådana rättigheter,eller utökade

kommunfullmäktige ochfråninhämta yttrandelänsstyrelsen
beläget.serveringsställetpolismyndigheten på den där ärort

delvis avstyrka ansökankan helt ellerKommunen serve-om
förringstillstånd. blir då bindande länsstyrelsen.Detta

ochtillsynenSocialstyrelsen centrala LHDden överutövar
fram 1990 besvärsmyndighet itill halvårsskiftet LHD-var

ärenden. avsnitt 2.5Se
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länsstyrelsen förDet är har huvudansvaret den regiona-som
och lokala tillsynen tillsammans polismyndighetermed och

socialnämnder. också länsstyrelsen tillståndsmyn-Det är som
dighet har befogenhethuvudansvaret och beslutaattsom om
återkallelser gällande tillstånd enligt och andra ad-LHDav
ministrativa ingripanden.

all försäljning såledesI LHD regleras alkoholdryckerav
parti- och detaljhandeläven med öl klass serveringII, av

klass trafikservering. Tillståndsprövande myndighetsamt
i fall ocksådessa länsstyrelsen.är även

Vid framtida eventuell kommunalisering tillståndsgiv-en av
ningen intedet endast prövningen serveringstillståndenår av
enligt kan komma i fråga förLHD överföras tillattsom
kommunerna, de andra tillståndsgruppema.även Detutan
har dock upplysningsvis och från RRVrapportgenom en
kallad Servering alkoholdrycker 1984 och utred-av genom
ningens enkät avsnitt 6.11 framkommitse arbetet medatt
tillståndsgivningen avseende dominerandedenårrestauranger
arbetsbördan hos länsstyrelserna det gällernär LHD. Arbetet
med prövningen olika serveringstillstånd den volym-årav
mässigt arbetsbördan inrymmerstörsta och också de mest
svårbedömda ärendena. AlkoholpolitiskaDen kommissionen
dir. 1991124, avsnitt 3.5 utreder möjligheterna till för-se
enklingar och avregleringar det gäller de olika tillstånds-när

i LHD.grupperna
Tillstånd till servering får bara det kan antas attges om

serveringen lagad kommer betydande delutgöramat attav en
rörelsen, dvs. endast regelrätta kan kommarestaurangerav

fråga.i Om det fråga öl klassär kraven lägre.ärom
finnsDet enligt bestämmelserna i i huvudsakLHD ledtre

i tillståndsgivningen. behovsprövningen,Dessa lämp-avser
lighetsprövningenochrestauranglokalemasändamålsenlighet.

2.2 Behovsprövningen

Behovsprövningen i dess nuvarande form infördes i ilagen
samband med 1977 års alkoholpolitiska beslut. innebärDen

den tillståndsprövande myndigheten skall beakta behovetatt
den aktuella restaurangrörelsen. varjeI ärende skall till-av

gången på i området beaktas. Syftet med behovs-restauranger
prövningen har varit förhindra överetableringatt restau-en av
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i område. riktades redan frånDet början mycketettranger
kritik behovsprövningen och det anfördes bl.a. det kanmot att

svårt objektivgöra bedömning behovet. Vidareattvara en av
har det anförts denna regel kan verka konkurrensbegrän-att

förhindrasande och utvecklingen branschen. Alkohol-Iav
handelsutredningen 198515SOU avsnitt 3.2 föreslogsse
också behovsprövningen skulle lagstiftning-utmönstrasatt ur
en.

förAnsvaret behovsprövningen faller i första hand kom-

praktikenI har det visat sig kommunen denärattmunen.
instansenda kunnat behovetpröva Vidrestaurang.som av en

framtida eventuell kommunal tillståndsgivningen aktua-en
liseras frågan utformningen dessa regler.om av

ligger inteDet dock inom för LHDLVM-utredning-ramen
uppdrag lägga fram förslag i denna del. Alkohol-Denattens

politiska kommissionen skall däremot enligt sina direktiv
särskilt uppmärksamma reglerna för tillstånd till servering av
alkoholdrycker. Kommissionen skall således även överväga
frågor ändring bestämmelserna för tillståndsgivning-om av

Se avsnitt 3.5en.

2.3 Lämplighetsprövningen

regeringens propositionI l98586l26 lag närings-om om
förbud föreslogs skärpning lämplighetsprövningenm. m. en av
i LHDs 40. Syftet§ med lagändringen skärpa lämp-attvar
lighetsprövningen inom restaurangnäringen i samband med

tillståndsgivningen. betänkandet NäringstillståndI SOU
19848 från kommissionen ekonomisk brottslighet hademot

frågadenna tidigare utretts.
skärpta lämplighetsprövningenDen innebar i korthet att

sådan brottslighet och misskötsamhet över huvud tagetsom
kunde påverkatänkas lämpligheten bedriva näringsverk-att
samhet skulle betaktas vid tillståndsgivningen. Lagändringen
trädde i kraft den juli1 1986.SFS 1986440.

lämplighetsprövningen omfattar i princip två delar. Den ena
kunskaper i alkohollagstiftningen och den andra delenavser

den personliga vandeln.
detNär gäller den första delen kan konstateras tillämp-att

ningen lagen inte enhetlig iär landet. Vid del länsstyrel-av en
krävs två års branschvana ocheller restaurangskola. An-ser
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ifaster avseende vid formella kunskaper alkohollag-dra större

stiftningen.
omfattar också i prin-Prövningen den personliga vandelnav

cip två ekonomisk skötsamhet och dendelar. Den ena avser
brottslig belastning.andra eventuell tidigare

ekonomiskuppgifter tidigare skötsamhetdet gällerNär om
tillständsinnehavaren skall hakravet sökanden ochär att

Kronofogde-fullgjort allmänna.sina skyldigheter detmot

skyldiga lämnamyndigheten Skattemyndighetenoch är att ut
sådana för sin prövning.uppgifter, länsstyrelsen behöversom
69 kan gälla§ bryter den sekretessLHD. Detta som annars
för sådana uppgifter 14 kap 1 § sekretesslagen.

polismyndighetetendet gäller tidigare brottslighet skallNär
lämna sådana uppgifter till enligt bestämmel-länsstyrelsenut

3i lagen 1965 94 polisregister.§serna om

2.4 Tillsyn administrativa ingripandenoch

Enligt den nuvarande ordningen såväl länsstyrelsehar som
socialnämnd och polis för tillsynen efter-lagensöveransvar
levnad. Endast länsstyrelsen ingripan-kan vidta administrativa
den tillståndsinnehavare.mot en

detNär gäller bestämmelserna i 64 de§ reglerarLHD som
administrativa ingripandena, så dessa redan 1982.skärptes

regeringensI proposition 198182 143 låg till förgrundsom
lagändringen, påpekades ekonomisk misskötsamhet kanatt
föranleda åtgärd även själva serveringen i enlighetskötsom

lagstiftningen.med Departementschefen anförde 87s. att
misskötsamheten måste betydande för tillståndet skulleattvara

återkallas.kunna ingripandeFör inteskall kunna ske krävsatt
misskötsamheten är brottslig eller uppsåtlig.den Omatt äratt

tillståndsinnehavaren betydande åsidosätter ekono-sättett
förpliktelsermiska samhället vårdslöshet kan detmot genom
grund för ingripande.utgöra Lagändringen trädde i kraft

19822891982. SFS

2.5 Besvärsprövningen

tidigare lydelsen 68Enligt den § LHD skulle talan motav
föras hos Socialstyrelsen.länsstyrelsens beslut avsågDetta

beslut i olikasåväl länsstyrelsens tillståndsfrågorbesvär över
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administrativa ingripanden.olikabeslut omsom
departements-198990113 anförde s. 4propositionenI

förordatstidigarelinje vadlåg i medchefen detbl.a. att som
19888913O socialstyrelsenspropositionregeringens om

befria Socialstyrel-inriktninguppgifter ochframtida roll, att

enligtbeslut De-överklaganden LHD.från prövaatt avsen
tillsina fortsatta övervägandenipartementschefen hänvisade

Alkoholhandelsutredningen.
haft i uppdrag göratidigarehade nämntsDenna att ensom

alkohollagstiftningen, och hade bl.a.ireglernaöversyn av
tillöverklagasskulle kunnalänsstyrelsebeslutföreslagit att

utredningentill Socialstyrelsen.för Ii ställetkammarrättema

lämpligtmindrei principanfördes det attatt sammavar
rådgivningsuppgifter ochför tillsyns- ochsvarademyndighetet

Utredning-också besvärsärenden.område prövadesamma
fördelar förklaradomstolsprövning skulle haansåg att enen

rättssäkerhetssynpunkt.näringsidkarenenskildeden ur
kammarrättensöverklagamöjlighetengälldedetNär att

frångådepartementschefen inga skälenligtbeslut fanns det att
bordekammarrättsärenden. Detföri övrigt gällervad som

prövningstillstånd ärendeefteralltså finnas möjlighet ettatt
Ändringen beträffandei LHDregeringsrätten.prövat av

1990.juli SFSi kraft den lträddebesvärsordningen
1990490.

beslutlänsstyrelsensföreskrivs endast68 §I LHD attnu
intelagenIenligt överklagas hos kammarrätten.lagen anges

Enligtbeslut.överklaga länsstyrelsenshar rätt attvem som
överklagas1986223 får beslut22 § förvaltningslagen ett

förvalt-i 22Bestämmelserna §angår.beslutetdenav som
förvaltningsrättslig praxisfastföruttryckningslagen är ett en

föreligger någon allmän över-inte rättinnebär det attattsom
fårförvaltningsbeslut. Om kretsenklaga ett personer somav

omfatta fler dem,skallförvaltningsbeslut änöverklaga ett
framgå densärskiltmåste dettarättsställning berörs, avvars

förarbeten.författningen eller dessaktuella

praxistidigarefanns dockgällerdet LHDNär ettatten
kunde överklagastillståndsärendeibifall länsstyrelsen ettav

ocksåintresse saken,hadeoch avmenaven somav var
kommunalaorganisationer ochideellakommunmedlem myn-,

1971 årstillkomstenutbildats föredigheter. hadeDen av
praxisdärefter.bibehållits Dennaförvaltningslag ävenmen
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redovisades kommentarernärmare vid överföringenutan av
besvärsprövningen från Socialstyrelsen till kammarättema se

198990 13.1prop.
RÅnågraI domar Regeringsrätten 1992 ref 13 harI-IIIav

domstolen konstaterat inte innehållerLHD några föreskrif-att
enskilda kommunmedlemmars intressenter skallatt be-om

aktas vid tillståndsgivningen. förordningen 1977305I om
handel med drycker finns inte någraheller bestämmelser som
skulle kunna förutgöra grund besvärsrätt för enskildaen
utöver vad följer 22 förvaltningslagen.§ Därmed harsom av
Regeringsrätten fastslagit det gäller allmännaatt numera
regler i fråga besvärsrätten enligt LHD.om

Det kommunala enligt LHD kan endast överklagasvetot
kommunalbesvär. anförasBesvär kan kommunmed-genom av

lem. Beslutet kan endast angripas på vissa i lag bestämda
grunder. Besvärsprövningen beslutets laglighet inteochavser
dess lämplighet. Besvärsmyndigheten kan undanröja det kom-
munala beslutet det behäftatär brister,med den kanom men
inte sätta beslut i stället.ett annat

Länstyrelsens beslut i tillståndsårenden och återkallelserom
tillstånd enligt gårLHD överklaga förvaltnings-av att genom

besvär till kammarrätten och efter prövningstillstånd till Rege-
ringsrätten. Till skillnad från kommunalbesvär innebär denna
överprövning beslutet kanatt i dessomprövas helhet iäven
vad lämpligheten. Om avslagsbeslut grundats påettavser ett
kommunalt är dock domstolen, liksomveto länsstyrelsen,
bunden härav och kan således inte in och kom-pröva om

haft godtagbara skäl för sittmunen veto.

2.6 Rätten till domstolsprövning m.m.

årSverige sedan 1952 bundetär den europeiska konventio-av
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och denen

frihetema,grundläggande vanligtvis kallad europakonventio-
bestämmelserna iEn konventionen artikelnen. av sex- -

gäller enskildes sinaden civilarätt rättigheteratt och skyl-
inför inhemskdigheter prövade domstol.en

särskildafinns två har tillDet uppgift överva-attorgan som
ka konventionen, nämligen den Europeiska kommissionen för

mänskligade rättigheterna och den Europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna.
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Då Sverige anslöt sig till konventionen uttalades bestäm-att
melserna i artikel rättegångsgarantierna täcktessex om av
rättegångsbalken 1951165prop. 12. Då förutsattes atts.
utrycket civila rättigheter och skyldigheter syftade sådant

brukade räknas till civilrätten.som
På år har dock den Europeiska domstolen i stor ut-senare

sträckning funnit tillämpningenäven vissa regler iatt av
förvaltningsrätten gäller förhållandet mellan enskildasom
människor och det allmänna berör civilade rättigheter och

skyldigheter omfattas konventionen. Till sådana beslutsom av
grundar till domstolsprövningrätt kan alltså räknassom t.ex.

vissa tvångsåtgårder inskränkningar i personlig frihet,samt
idkarätten näringatt m.m.

För de krav iställs artikel iatt motsvara som sex europa-
konventionen ändrades således enligt vad framgåttsom

besvärsordningen 198990prop. 131 i den 1 juliLHDovan
1990, så sådana mål går till förvaltningsdomstolatt numera
i stället för till Socialstyrelsen avsnitt 2.5.se Dessutom
utvidgades år 1988 möjligheterna generellt till domstolspröv-

ining Sverige, då lagen 1988205 rättsprövning vissaom av
förvaltningsbeslut trädde i kraft. Enligt denna lag har enskild

i princip till domstolsprövningrätt bl.a. sådanapart av av-
göranden i förvaltningsärenden ingrepp irör enskildassom
personliga eller ekonomiska förhållanden. motiven tillI den

lagen också områdesvis bör i vilkenprövaattnya anges man
utsträckning det ändamålsenligtär låta domstolsprövningatt

denersätta överprövning i dag sker i administrativ ord-som
ning.

Lagen rättsprövning möjlighet till ståndattom ger en
prövning Regeringsrätten huruvida avgörande striderettav av

någon rättsregel. Om Regeringsrätten finner någotmot att
beslut strider någon rättsregel, skall den upphäva be-mot
slutet och vid behov återförvisa ärendet till den myndighet

meddelat beslutet.som
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna avgjorde

1989 mål Sverige berörde måletett LHD Trak-mot Tresom
törer AB Sverige. fannDomstolen återkallelsemot att en av

serveringstillstånd enligt angick tillståndshavarensett LHD
civila rättigheter. följDärav de frågan återkallelse enligtatt om
artikel i europakonventionen mäste kunna prövassex av
domstol. närliggandeEn slutsats med utgångspunkt från detta
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kunna sak-i tillståndsärenden börbeslutbeslut är ävenatt
domstol.prövas av

princip anslutit sig till deniEG-domstolen i Luxemburg har
förrättigheter uttryckför mänskligadomstolen gettsyn som

domstolsprövning beslutenskildas tillgällerdet rättnär av
rättigheter och skyldigheter.personliga Förangår derassom

etablerings-principerfaktorer EGsviktiga är ävenLHD om
diskriminering.förbudfrihet och mot

Europakonventionen kommunal2.7 om

självstyrelse

europeiska konventio-augusti 1989 denratiñcerade iSverige
Konventionen resultatsjälvstyrelse. ärkommunal ettnen om

kommunala området ochEuroparådet på detisamarbetetav
kommunalautveckla denstärka ochled i strävandena attett

decentra-i Konventionen byggersjälvstyrelsen Europa. ett
förnödvändig grund demokra-beslutsfattandeliserat som en

självsty-kommunalautgångspunkt dentin. Ytterligare ären
imöjligheter delta deför medborgarnasbetydelserelsens att

offentliga angelägenhetema.
principer förgrundläggandefastslås vissakonventionenI

områden berörstillförhållande kommunerna. Destatens som
reglering,rättsligasjälvstyrelsenskommunalabl.a. denär

ekonomiskastatlig tillsyn,administrativa strukturen,den

resurser m.m.
kommunala själv-redovisas denkonventionens artikelI sex

befogenheterframgår bl.a. deomfattning.styrelsens Där att
fullständiga och oin-skall normaltkommunerna varasom ges

någonfår inte eller begränsasurholkasskränkta. De an-av
före-interegional, myndighetcentral eller annatomnan,

skrivs i lag.
eller regionalbefogenheter centralOm kommunerna avges

möjligt,i mån detden ärmyndighet skall kommunerna ges
befogenheterdessautövandethandlingsfrihet att avanpassa

till lokala förhållanden.

8 Avgifter

avgifter förjuli 1992 länsstyrelsernaSedan den l skall utta
varierarAvgiftemas storlektillståndsgivningen enligt LHD.
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1992273.150 3 200 kr. SFSmellan kr och Se Länsstyrel-
i praktiken periodeni Stockholm statsverket har undersen

1992 31 1992 erhållit 740 550juli till och med den oktober1
i avgifter i samband med tillståndsprövning enligtkr LHD.

isamtliga länsstyrelser landet kan den sammanlagdaFör

avgiftssumman uppskattas till 9 miljoner kronor med nuva-
lagstiftning oförändratrande och med antal ärenden. Av-ett

gifterna emellertid inte disponeras länsstyrelsernakan utanav
in tillde levereras statskassan.

möjligheter avgifter för kommunalaKommunernas att ta ut
i myndighetsutövningtjänster och samband med grundar sig

självkostnadsprincipen. inte reglerad i lag harDen är men
iupprätthållits rättspraxis.länge

inte fårUtgångspunkten kommun bestämma sinaär att en
avgifter till sådana belopp tillför kommunen vinst.deatt en

gäller i fråga sådan myndighetsutövningDet även om en som
i för sådan avgiftregleras kommunenLHD. En rätt att ta ut

tillståndprövning förutsättervid kommunal dock särskilten
avgiftsrätt antingen sålagstöd. kan konstrueras denEn att

själva tillståndsprövningen så ocksåtäcker enbart eller denatt
viss för tillsynen.täcker kostnad dockDet ärsenare en upp-

gift ingenkommunen redan har och där avgiftsrättsom nu
förekommer.

specialreglerade områden finns särskilda författnings-Inom

regler kommunala avgifter såsom avgiftstak. Härom avses
exempelvis bygglovavgifter, gatukostnadsavgifter, avgifter
för avlopp renhållningsavgifter.ochvatten samt

Enligt lagen 1982636 visstanordnande automat-om av
spel socialnämnden avgift för tillstånd-äger rätt taatt ut

prövning, något beslutas kommunfullmäktige. Av-som av
gifterna för tillstånd prövning till-och eller ändradeav nya

olikastånd varierar mellan landets kommuner. finnsDet

avgiftexempel på kommuner inte någon alls förtar utsom
tillstånd. å sidan tillStockholms stad andra kan ändata ut upp

5009 kr för tillstånd 10 eller Självaspelett som avser mer.
prövningsavgiften 550 ansökningstill-har bestämts till kr per
fålle.

år 1991 olika vidUnder antalet LHD-ärenden slagvar av
länsstyrelserna 16 000 avsnitt 4.2, allrase denca varav

avsåg någon tillstånd förändringdelen ellerstörsta typ nyttav
gällande tillstånd. genomsnittligt till-Om det antas att ettav
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ståndsärende betingar avgift 000 så1 kr, skulle kom-en om
vid kommunal tillståndsprövning med avgiftsrätt,munerna en

erhålla intäkter 16 miljonerkunna motsvarande kronor enbart
för tillståndsgivningen. till minstskulle räckaDenna summa
50 årsarbetskrafter.nya



SOU 199331

3 Tidigare reformförslag m.m.

3.1 RRVs 1984årrapport

I RRVs år 1984 Servering alkoholdrycker gjor-rapport av
des översiktlig kartläggning reglerna för serveringen av av
alkoholdrycker.

I konstaterades inte fannsdet något tydderapporten att som
på alkoholserveringen utgjorde något alkoholpolitisktatt stort
problem. Det konstaterades vidare regelsystemetatt var
krångligt och den därmed sammanhängande administratio-att

omfattande. förespråkadeRRV regel-översynnen var en av
i sin helhet redovisade också några förslag tillsystemet men

åtgärder, skulle kunna genomföras i det korta perspek-som
tivet och dessa förslag berörde främst samordningen mellan

länsstyrelsernas och kommunernas handläggning LHD-av
ärenden.

3.1.1 Tillståndsgivningen och det kommunala

inflytandet

kritiseradeRRV i sin behovsprövningen, syfterapport vars
förhindraär överetablering vilketatt kanrestauranger,av

vålla alkoholpolitiska olägenheter. Det konstaterades be-att
hovsprövningen tidigare hade ifrågasätts, då den kunde verka
konserverande på branschen och därmed förhindra etablering-

serveringsställen bättre tillgodosåg konsumenternasen av som
intressen och de alkoholpolitiska stråvandena. hänvisadeMan
därvid till NOs yttrande 29183.Dnr Ett alternativ till

behovsprövningen redovisades, och det innebar tillstånds-att
givningen i stället skulle huruvida förelågdet risk föravse
alkoholpolitiska olägenheter i samband med etableringen av

alkoholservering. Allmänt förordade omoriente-RRVen en
ring från detaljreglering och prövning till tillsyn. Därvid
skulle också bestämmelserna återkallelser gällandeom av
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tillstånd skärpas.
i sin kritisk till uppdelningenRRV tillstånds-rapportvar av

givningen mellan länsstyrelse och kommun. konstateradeRRV
det bakgrund regelsystemets intekomplexitetatt mot av var

lämpligt överföra tillståndsgivningen hållet tillhelt ochatt
kommunerna. Risken bedömdes alltför för olikar-storsom en

tillämpningtad reglerna. Om regelsystemet för-däremotav
enklades skulle ansvarfördelning kunna övervägas.en annan

promemoria därförI RRVs övervägdes uppdelningen av
tillståndsgivningen mellan länsstyrelse Eftersomoch kommun.
kommunerna har för förebygga och motverkaansvaret att
missbruk det enligtnaturligt utredningen kommunernaattvar
också skulle huvudansvaret för frågor rörande servering-ges

ärenden skulle då påDessa bättre dittillssätt än sättasetten.
in i sitt sociala och politiska sammanhang. Lämplighetspröv-
ningen skulle däremot ligga vidkvar länsstyrelserna bl meda..
hänsyn till samarbetet med skattemyndighetema tillgångenoch
till sekretessbelagda uppgifter.

Som alternativ till den skisserade förslaget vidochett ettnu
oförändrat regelsystem föreslog dessutom länsstyrel-RRV att

och kommunerstörre kunde träffa överenskommelserser om
rimlig ansvarsfördelning i LHD-ärenden, så dubbelarbe-atten
skulle kunna undvikas. alternativ enligtEtt RRVte annat var

länsstyrelsen formellt delegera vissa delarrättatt attge av
tillstândsgivningen egentligen vissutredningsverksamhet och

tillsynen till kommunerna.

3.1.2 Tillsyn och administrativa ingripanden

gjordesI RRVs tillstånds-den bedömningenrapport att om
givningen skulle överflyttas till kommunerna borde också
besluten återkallelser flyttas dit. Om alkoholpoli-om m.m.
tiska olägenheter skulle uppstå eller inteverksamhetenom
skulle drivas enligt givna bestämmelser, skulle det bli kom-

beslutade adminstrativa ingripanden. Tillsyns-munen som om
verksamheten infogasskulle därvid i fältverksamhetden som
bedrivs inom socialtjänsten.
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3.1.3 Avgifter

ansåg avgifterna för tillståndsgivningenI RRVrapporten att
borde höjas. Om kommunerna skulle för till-ansvaretges
ståndsgivningen borde kommunerna kunna avgifter enligtutta

självkostnadsprincipen. Därvid hänvisadeden s.k. tillRRV
visst 1982636lagen anordnande automatspel SFS därom av

prövningen socialnämnden. hänvisade tillgörs RRV attav
vissa kommuner kunde avgifter på till 10 000 krta ut upp
för speltillstånd. Avslutningsvis ikonstaterade dennaRRVett

sannoliktdel det skulle bli skillnader mellan kommu-att stora

avgiftemasavseende storlek.nerna

Övriga tillstândsfrågor3.1.4

servering detaljhandeldet gällde och öl klassNär med

ansåg dessa regler kunde förenklas avskaffas.RRV elleratt
alkoholpolitisk enligtUr synpunkt torde dessa tillståndRRV

mindreha betydelse och tillståndsprövningen tillsynenochen
Ävenbedömdes begränsad i dessa sammanhang. tillfäl-som

tillståndliga för slutna sällskap enligtborde kunnaRRV

ifrågasättas.

3.2 1984 års alkoholhandelsutredning

Under den första hälften 1980-talet redovisades i olikaav
sammanhang behovet förändringar i alkohollagstiftningen.av

genomförde sinRRV lagen år 1984.Översyn rad för-Enav
ändringar ocksåhade efterlysts i olika riksdagsmotioner.
Riksdagen flerauttalade vid tillfällen de restriktioneratt som
fanns på alkoholområdet skulle tillbegränsas sådana som
allmänheten uppfattade meningsfulla.som

direktiven 198430S tillI Alkoholhandelsutredningen som
tillsattes 1984 framgår fannsdet skäl vissaöveratt, att se

Översynsarbetetiregler lagstiftningen på alkoholomrâdet.
främstskulle frågor servering och handel medavse om annan

alkoholdrycker. Syftet förändringarnamed skulle attvara
åstadkomma förenklingar och rationaliseringar i det alkohol-

politiska regelsystemet för bl.a. åstadkomma minskadatt en
byråkrati.
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Alkoholhandelsutredningen redovisade i sitt betänkande
Handel 1985 fleramed alkoholdrycker SOU 15 reformför-

slag.

3.2.1 Tillståndsmyndighet

Utredningen ansåg fortsättningsvislänsstyrelserna skulleatt
för tillståndsgivningen enligt ServeringLHD. desvara av

starkare alkoholdryckema spritdrycker, vin och starköl borde

underkastad tillståndsplikt. Utredningen avvisadevara en
överflyttning tillståndsgivningen till kommunerna. Motivenav

i första praktiska såsomhand problem Ökade kostnadervar
risk för alltför oenhetlighet i tillämpningensamt storen av

lagen. Utredningen konstaterade dock det angelägetatt attvar
kommunerna alltjämt skulle ha inflytande dessaöverett stort
frågor, särskilt bakgrund kommunernas allmännamot av

för nykterhetsvårdsarbetet missbrukarvårdenoch SoLansvar
föreslog§ 11. denna bakgrund Alkoholhandelsutred-Mot

ningen länsstyrelsen alltid i princip borde skyldigatt attvara
höra polismyndighet vid tillståndsprövningkommun och av

serveringsrörelsernyetablerade eller utökade serveringsrättig-
föreslogsheter. skyldighet för länsstyrelsen ocksåDenna

omfatta överförande serveringstillstånd till innehavare.av ny

3.2.2 Det kommunala vetot

Alkoholhandelsutredningen föreslog in-det kommunalaatt
flytandet inte skulle tillkomma utryck Detett veto.genom
kommunala enligt utredningenstred de allmännavetot mot

åstadkommasträvanden enhetlighet det gälldestörre näratt en
samhällsservice kommunerna Vidare anfördeemellan. ut-
redningen otillfredställande frånvetorätten rättssäker-att var
hetssynpunkt, då sökanden i sådana inte möjlighetärenden har

få sin isak prövad högre instans samtidigt kommunenatt som
inte behöver motivera avstyrkande.ett

3.2.3 Behovsprövningen

Utredningen konstaterade det hade riktats kritik be-att mot
hovsprövningen. Genom denna kan stängasrestaurangernya

kanske bättre de befintliga tillgodoser såvälän alko-ute, som
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holpolitiska- konsumentpolitiska intressen. Utredningensom
konstaterade svårigheter förelågatt stora fastställa efteratt
vilka grunder behovet skulle bedömas, vilket hade medfört en
olikartad bedömning i kommunerna. Ibland hadeute exempel-
vis alkoholpolitiska synpunkter underordnats lokala närings-
politiska krav på sysselsättning. Utredningen ansåg kritikenatt

behovsprövningenmot så stark denna bordeattvar pass
avskaffas och ansåg de problem skulleatt kunna uppståsom

följd omfattande nyetableringsom en av en restaurangerav
fick mötas med skärpt tillsynsverksamhet och effektivten ett
utnyttjande möjligheterna till återkallelser gällandeav av
tillstånd.

Övriga3.2.4 tillståndsfrågor

Alkoholhandelsutredningen föreslog tillståndsgivningenatt
för samtliga försäljningsformer avseende öl klass skulle
slopas. Förslaget omfattade såväl servering öl klassav som
detalj- och partihandel med öl klass II. Motiven till dessa
förslag bl.a. det inte alkoholpolitisktatt motiveratvar attvar
bibehålla dessa restriktioner. Det också sällsynt läns-attvar
styrelserna avslog begäran ölförsäljning eller ölserve-en om
ring. Ett avskaffande regleringen kring Ölhanteringenav
skulle också medföra minskad byråkrati och samtidigten
skapa för andra viktigautrymme uppgifter vid länsstyrelserna,
framför allt tillsynsverksamheten.

serveringen alkoholdrycker på flyg, båtar tågoch iav
inrikes trafik regleras särskilt i LHD och kallas trañkserve-
ring. Endast i undantagsfall beviljas enligt nuvarande lag
serveringstillstånd för spritdrycker i trañkverksamhet. Till-
ståndsmyndighet den länsstyrelseär där trañkbolaget har sitt

Alkoholhandelsutredningensäte. föreslog särregleringenatt
avseende trañkserveringen skulle avskaffas.

3.2.5 Tillsyn och administrativa ingripanden

Alkoholhandelsutredningen konstaterade det viktigtatt var
tillståndsgivningen följdes effektivatt med tillsyn.upp en

Allmänt förordade utredningen kommunerna och derasatt
olika aktiv del i tillsynen. Polismyndig-togorgan en mera
hetens arbete i tillsynsarbetet betonades också. Särskilt nämn-
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alkoholmissbruk blandtillsynsåtgärder för motverkades att

ungdomar.
ändringar iÖvervägdes ocksåAlkoholhandelsutredningenI

diskutera-för återkallelserreglerna Detdet gälldenär m.m.
till Moti-skulle överflyttas länsrättema.sådana beslutdes om

serverings-återkallelsesådan ordningför att avvarven en
föringripande dentillstånd åtgärd mycketutgör naturen av

Alkoholhandelsutredningen ansågnäringsidkaren.enskilde

tidsåtgången skulle ökasammanlagdadock i del dendenna att
överförassådana beslut skullei åtgärdsärende,avsevärt ett om

snabbtPå möjligheternatill detta skullelänsrättema. sätt att
enligthade ocksåminska. Länsstyrelsennå rättelse avsevärt

organisation,sådan ochutredningen kompetens som er-en
ingripandenadministrativafordrades för alla utantyper av

åsidosättas.riskerasnågra rättssäkerhetskrav skulle attatt
ocksåAlkoholhandelsutredningen diskuterade ökat kom-ett

återkallelser Enligtinflytande beslutenmunalt över m.m.om
tillsynsarbeteutredningen fanns samband mellan detdet ett

administrativa ingripande-bedrevs i kommunerna och desom
också kommunaladenna bakgrund bordeoch mot organna

sådana beslut. Alkoholhandelsutred-inflytandeha överett
skulle kunna hand-ningen ansåg de kommunernastörreatt

tillfredställandeåterkallelser pålägga ärenden ettm.m.om
skullemindre kommunerna knappastmedan däremot desätt,

Även Alkoholhandelsutred-klara denna ärendetyp.kunna om
ningen ansåg viktigt kommunernadet störreatt tog ett ansvar

förför tillsynsarbetet ansåg utredningen huvudansvaretatt

ochdeadministrativaingripandenabordetillsynsverksamheten
Alkoholhandelsutredningenligga länsstyrelserna.kvar hos

gjorde bedömningen då utfördeden länsstyrelserna storatt en
tillsynsverksamheten i mindre kommunerna ochdel de attav

frågaidenna bakgrund inte skulle kunna kommadet attmot
återkal-frånta det gälldelänsstyrelserna beslutanderätten när

tillmätaslelser borde kommunernas synpunkterDäremotm. m.
många falli sådana bedömdes detbetydelse ärenden. Istor

från socialnämndema imotiverat inhämta yttrandenattvara
fattadeåterkallelser innan länsstyrelsenärenden rörsom m. m.

Utredningen ansåg avslutningsvis ibeslut. denna del kom-att
formell framställan ad-skulle kunna göra ettmunen en om

ministrativt sådan fram-ingripande hos länsstyrelsen. Om en
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bifall, länssty-vinna länsstyrelsens bordeställan inte skulle
instans.överklagas i högrerelsens beslut kunna

avgifter3.2.6 ochResurser

skulle medföra behovUtredningen ansåg dess förslag inteatt
vid länsstyrel-för LHD-ärendennågra ytterligare resurserav

förslagen tilldel ledastället bordeI att resurseren avserna.
skullefrigöras det därmedskulle ochvid länsstyrelserna att

tid tillsynsverksamheten.bli möjligt ägnaatt mer
hänvisadeocksåtill den dåvaran-Alkoholhandelsutredningen

kostnadsrelate-skatteutrednin övervägdestämpelde ettgen som
avgiftshöjningaravgiftssystem för tillståndsgivningen. Derat

förordade skulle reduceraAlkoholhandelsutredningensom
länsstyrel-LHD-ärenden vidför handläggningkostnaderna av

serna.

19903.3 förslag årStatskontorets

förvaltningregionalgenomförandetsamband medI av en ny
befintliga1990 deårfick i uppdrag överStatskontoret att se

dåvarande arbets-derasvid länsstyrelserna samtresurserna
uppgifter.

socia-Länsstyrelsenspromemoriantidigare omnämndadenI
överföraframfördes möjlighetenresursbehovfunktion att-

tillenligt kommunerna. Däremottillståndsgivningen LHD
ad-för tillsynen och deförordade Statskontoret att ansvaret

länsstyrelser-ligga kvar hosingripandena skulleministrativa
medföraenligt StatskontoretskulleFörslaget att resurserna.

tillsyn ochegeninitieradfrigöras förskullelänsstyrelsernahos
tillsynsverksamhet.i derasmed kommunernaför samarbete

förhelhetsansvarskulle kommunernaförslagetGenom ettges
tillstånds-kommunalVidialkoholpolitiken kommunerna. en

och kammarrättbli länsrättbesvärsordningengivning skulle
kommunaltöverklagaskulle rättlänsstyrelsernaoch ettattges

tilltillståndsbeslut kammarrätten.
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3.4 Regeringens proposition 1990912175 Om
vissa folkhälsofrågor

regeringens folkhälsopropositionI avsnittetoch denom
svenska alkoholpolitiken behandlades vissa frågor medäven

anknytning till Regeringen gjordeLHD. bl.a. den bedöm-

ningen 118 tillsynsinsatsemas. borde kunna intensifie-att
effektivare tillsynEn skulle förväntas tillleda ökatettras.

Åt-åtgärdsärendenantal självsaneringoch branschen.en av
gärderna borde i första inriktashand därmot restauranger
olägenheter i fråga ordning förekommer,och nykterhetom

sådanaäven har utprägladmot restaurangermen som en
ungdomsverksamhet. detNär gällde ökade för till-resurser
synsverksamheten hos länsstyrelserna hänvisades till ett nytt
avgiftssystem avseende ansöknings- och expeditionsavgifter

198990138, FiU 38,prop. rskr. 289.
regeringens proposition 1990912175I behandlades också

frågan överföra tillståndsgivningen enligt frånLHDattom
länsstyrelserna till kommunerna. Enligt regeringen 122s.
fanns fleradet skäl förtalade sådan ordning. Ensom en
överflyttning tillståndsgivningen ligger också i linje medav

länsstyrelsens funktion uppgifter.och kommunalise-Ennya
ring tillståndsgivningen enligt skulle också frigöraLHDav

för viktigaden tillsynsverksamheten vid länsstyrel-resurser
kapitelSe 5 Länsstyrelsemas handläggningserna. om av

LHD-ärenden m.m.
kommunal tillståndsgivningEn enligt skulle ocksåLHD

välstämma överens med de drogförebyggande uppgifterna
kommunerna har enligt socialtjänstlagen 1980620.som

Enligt propositionen har kommunerna redan i dag vana,
kompetens och för denna utredningar. Avslut-typresurser av
ningsvis ansåg regeringen i denna del mycket talade föratt att
tillståndsgivningen enligt förasLHD skulle tillöver kommu-

fannsDet dock flera frågor behövde belysasnerna. som
ytterligare, bl.a. kommunalisering tillståndsgiv-om en av
ningen skulle medföra alltför oenhetlighet i praxis. Enstoren

fråga avsåg vilken besvärsordning skulle vidgällaannan som
överföring tillståndsgivningen till kommunerna.en av
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3.5 Alkoholpolitiska kommissionen

Vid regeringssammanträde 1991-12-19 beslutadesett att
tillsätta parlamentarisk kommission för utvärdera denatten
hittillsvarande alkoholpolitiken och lägga fram förslag för
framtiden bl.a. i EG-perspektiv dir. 1991124. Kom-ett
missionen enligt direktivenskall kartlägga alkoholmiss-även

familjesocialabrukets konsekvenser och göra översynen av
vården alkoholmissbrukare. direktiven vidareI attav anges
sådana regler inte fyller någonlängre alkoholpolitisksom
betydelse bör kunna Samtidigtutmönstras. bör lagstiftningen
förenklas förtydligas.och detta sammanhangI skall särskilt

reglerna i LHD uppmärksammas.

3.6 Socialdepartementets 1993promemoria år

starkölsförsäljningen till restaurangerom

regeringens proposition 199192 170I Europeiska eko-om
nomiska samarbetsområdet EES, Bilaga konstateras att
vissa ändringar i den svenska alkohollagstiftningen kan be-
höva genomföras anpassning till EGs regelsystem.som en

har framkommitDet det föreligger formell olikhetatt en
avseende inköp svenskt respektiverestaurangemas ut-av
ländskt starköl. har därförDet motiveratansetts attsom
försäljningen tillstarköl skall skerestaurangerna ettav

diskriminerandeicke EES-propositionen förutskicka-sätt. I
des regeringen återkommaskulle till riksdagen för-medatt

islag denna del den svenska alkohollagstiftningen. Enav
promemoria kallad Starkölsförsäljningen till restauranger
1993-02-08 har inomutarbetats Socialdepartementet. I

promemorian redovisas två alternativa förslag. inne-Det ena
bär utländska tillverkare starköl förarättatt attav ges
starköl till landet bedrivaoch partihandel med starköl. Den

har serveringstillstånd för starköl importerarätt attsom ges
starköl till den restaurangverksamheten. andra alter-Detegna
nativet i promemorian innebär särskilt tillståndsystematt ett
för partihandel med införs.starköl tillståndssystemetDet nya
skall omfatta såväl svenska utländska tillverkare stark-som av
öl. tillverkareDe efter ansökan finnes lämpliga be-attsom
driva sådan verksamhet också föra in irätt starkölattges
landet. Länsstyrelserna skall enligt förslaget för till-svara
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Promemorian remissbehandlasståndsgivningen och tillsynen.
för närvarande.

3.7 riksdagenUttalanden i m.m.

i riksdagenFrågor berör har behandlats vid fleraLHDsom
1988 89SoU3ytillfallenl socialutskottets gjordeyttrande

följande övervägandenutskottet bl.a.

förebygga och avhjälpa missförhållanden i sambandFör att
servering alkoholdrycker krävs övervakning frånmed av en

samhällets sida både smidig och verkningsfull. Till-ärsom
ståndsprövningen och tillsynen måste deges resurser som
behövs för fullfölja samhällets alkoholpolitik.att

samband riksdagsbehandlingen regeringens proposi-I med av
tion 199091 anförde175 Om vissa folkhälsofrågor utskottet

i 199091SoU23betänkande utskottet delade regering-ett att

uppfattning det fanns flera skäl talade föratt attens som
överföra tillståndsgivningen enligt tillLHD kommunerna.

sågUtskottet därför positivt på regeringens avsikt utredaatt
frågan.

I samband med behandlingen budgetpropositionenav
199192 och antal motioner alkoholpolitikenett om
gjorde socialutskottet följande bedömning i betänkandet
199192SoU15

Ett antal motioner formerna för tillståndsgiv-gällerstort
ningen enligt LHD. Det utskottets uppfattningär att serve-
ring alkoholdrycker verksamhet måsteärav en som vara
underkastad viss reglering och serveringstillstånd inte kanatt

generellt till den så önskar närmare pröv-utanges som en
ning i skilda hänseenden. Som utskottet tidigare har anfört
finns det emellertid skäl talar för tillståndsgivningenattsom
enligt överförs till kommunerna.LHD
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Konsumtionsutvecklingenl

alkohol-distributionskanalerhuvudsakligatvåfinnsDet av
denförstaSverige. utgörsi Dentill konsumenterdrycker av

dvs. landetsdetaljhandeln,viaskerförsäljning system-som
harlivsmedelshandeldenbolagsbutiker samt somgenom

klasstillstånd sälja öl II.att
vill fåservering. Omandra ägerDen enmangenomrum

alkoholkonsumtionentotalatillförlitlig bild dennågorlunda av
försäljning ochSystembolagetsuppgifternamåste restau-om
uppgifter den s.k.medservering kompletteras omrangemas

vin spritdryck-öl, ochhemtillverkningenturistspriten och av
Även måste beaktas. Slut-alkoholdryckersmuggligen aver.

infor-medkompletterasdeli dennauppgifternamåsteligen
redovisningdenna äröl klass Iförsäljning II.mation avom
alkoholdryck-serveringentillknuteti första handintresset av

försäljningen.totaladenoch dess andel aver
kommis-Alkoholpolitiskatill1992- 12-1 1promemoriaI en

1970-9 l harServeringsförsälj ningenkalladpreliminärtsionen
såvälförsäljningenredovisat den totalaKolkñl.kand. Tomas

Redovisningenservering.detaljhandelavseende avsersom
1970-91.periodenliter underOOO-tal1

000-tal liter1970-91, lförsäljningenTotalaTabell 1

År %100Starköl SaVinSpritdrycker
alkohol

28 501128557 204753 7021970
218684 36164105 99437 1781991
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Från CANs år 1992 erhålles uppgifterrapport försälj-om
ningen detaljhandel och servering capita för olikaper
dryckesslag under period. Redovisningen antalsamma avser
liter invånare årär 15 eller därutöver ochper ärsom om-
räknad till 100 % alkohol. Summan inkluderar också försälj-
ningen öl klass IIB t.o.m. år 1976 och öl klassav II.

Tabell 2 Försäljningen capita 1970-91, liter 100 % alkoholper

År Spritdrycker Vin Starköl Sza

1970 3,34 1,05 0,27 7,16
1991 2,06 1,84 1,17 6,28

Den registrerade försäljningen capita har således reduce-per
under periodenrats 1970-1991 med 14 Denprocent. steg

dock i mitten 80-talet för sedan sjunka igen.attav Uppgif-
försäljningenterna dock inteom informationmycketger om

hur konsumtionen individnivå ochut hos olikaser grupper
i samhället.

I den nämnda promemorianovan Serveringsförsäljningen
1970-91 redovisas också utvecklingen försäljningenav genom
detaljhandeln respektive servering alkoholdryckergenom av

imätt antalet liter under perioden 1970-91.

Tabell 3 Försäljningen alkoholdrycker till servering i 000-tal1av
liter, 1970-91

År Spritdr. Vin Starköl %Sza 100
alkohol

1970 2 326 3 428 10 444 886l
1991 l 360 6 661 60115 4 583
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I nästa tabell redovisas den försäljning ägtsom rum genom
Systembolaget direkt till konsumenterna.

Tabell 4 Försäljningen alkoholdrycker detaljhandelsbolagetav av
i l000-tal liter, 1970-91

Ar Spritdr. Vin Starköl Sza 100 %
alkohol

1970 50 702 47 557 20 128 26 615
1991 35 818 99 333 104 569 31 635

Den serverade andelen den totala mängden försålda alko-av
holdrycker har nära fördubblats under perioden enligtnog
nedanstående tabell.

Tabell 5 Andelen serverade alkoholdrycker i denprocent totalaav
försäljningen, 1970-91

År Spritdr. Vin Starköl Sza 100 % Sza volym
alkohol i liter

1970 4,4 6,7 34,2 6,6 28 501
1991 3,7 6,3 36,5 12,7 36 212

Mer än tredjedel allt starköl säljsen i landetav som
på När detrestaurang. gällerserveras spritdrycker har den

serverade Ävenandelen reducerats påtagligt. när det gäller
vin har den serverade andelen minskat. Omräknat i 100 %
alkohol utgör den serverade andelen alkoholdrycker denav
totala försäljningen 13nästannumera procent.
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tillstånd4.2 Antalet m.m.

1970-91 redovisasServeringsförsäljningenpromemorianI
Underserveringstillståndantaletutvecklingenockså m.m.av

för starkölserveringstillståndantalet1970-1991 harperioden
230med drygtstarköl ökatdrycker procent.eller starkare än

tillstånd 1970-916 AntaletTabell

År Starköl SzaVinSpritdrycker, o.
starkölstarkölvin o.

2 344113888303l1970
75778217215 6071991

NorrbottensStockholms,iökningen har ägtstörstaDen rum
serveringstillståndantaletKalmar län. Det störstaoch per

lägstalän.Jämtlands Deoch iGotlandåterfinnscapita
Jönköpings,iåterfinnscapitaserveringstillståndantalet per

Örebro län.Gävleborgsoch
antaletuppgifterinregelbundetsamlarSocialstyrelsen om

Vissa dessaenligt LHD.antalet ärendenochtillstånd av
normaltAlkoholstatistikframgåruppgifter rapporten somur

serveringstillståndUppgifter antaletår.varjepubliceras om
klasspartihandelstillstånd för öloch antaletför öl klass

utredningen6kapitelenkät sedeninhämtatshar somgenom
kommissionenAlkoholpolitiskamedgenomförde tillsammans

länsstyrelservid landetförhållandenaberörde samtoch som
88urval kommuner.ett
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tillstånd 1989-91Tabell 7 Antalet

1989 1990 1991

Serveringstillstånd för 6 587 7 041 7 563
åtminstone starköl

Trañktillstånd 15 1 179 194

Detaljhandel med öl klass 12 792 12 639 12 985

Servering öl klass 5 489- -

Partihandel öl klass 315

Uppgifterna avseende servering öl klass partihandelsamtav
gåttmed öl klass har endast få för 1991 utred-att genom

ningens 6.enkät kapitel det gäller tillstånden förse När

trañkservering kan påpekas 65det dessanäraatt procent av
tillstånd utfärdade länsstyrelsen i Stockholm.är av

utredningens enkät tillI sändes länsstyrelserna höstenutsom
1992 inhämtades också uppgifter antalet ärenden underom
år 1991.

1991Tabell 8 ärendenAntalet

Servering året eller årligen viss tidsperiod,runt
återkallelse tillstånd, tillsyn 8 497av

Tillfällig 5 758servering

Detalj- och partihandel med 368öl klass 1

Övriga ärenden 430

Summa 16 053
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Enligt promemoria från år 1984RRV uppgick antalet ären-s
Ökningen1981den till 14.400. antalet ärenden underav

perioden 1981-1991 utgjorde ll procent.ca
framhållasskall för beräkningDet antaletatt systemet av

ärenden har ändrats under åren inteoch det har heller tilläm-

enhetligt vid länsstyrelserna.sätt Ettpats ett nytt system
för diarieföring LHD-ärenden vid länsstyrelserna infördesav
emellertid juli 1989den l genomfördes inte helt ochmen
hållet förrän juliden 1 1991. förutsättningarnaDärmed har

förökat säkrare uppgifter ärendeutvecklingen.om

4.3 Administrativa ingripanden

åtgärdsärendenAntalet perioden 1989-91under enligtvar
uppgifter från Socialstyrelsen följande

åtgärderTabell 9 Antalet 1970-91

År 1989 1990 1991

Åtgärder enligt 64 §,återkallelse 23 28 27

Åtgärder enligt 64 §,varning eller
föreskrift 76 72 94

Åtgärder enligt 65 alkoholfria§
drycker - - -

Åtgärder 66enligt förbud§ mot
försäljning i visst fall 10 9 lO

Summa 109 109 131

Uppgifterna inte fullständiga då uppgifterär från flera länssty-
interelser in till Socialstyrelsen.rapporterats
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5 Länsstyrelsernas handläggning av

LHD-ärenden m m.
.

5.1 Länsstyrelsernas rollnya

regeringensI proposition 198889 154 statlig regio-om en ny
nal förvaltning utformades grunderna för den samordnadenya
länsförvaltningen. Reformen genomfördes den 1 juli 1991 och

innebärden länsstyrelsen utifrån samlatatt regionaltett per-
spektiv skall följa den nationella politiken inomupp ett stort
antal verksamhetsområden i länet. Myndigheten skall bl.a.

för uppföljning och utvärdering hur de nationellasvara av
målen nås. I propositionen den länsstyrelsen uttaladeom nya

föredraganden15s. sig möjligheten föra bort ärendenattom
från länsstyrelsen.

Länsförvaltningsreformen följdes i 1992 års budgetpro-upp
position och i Civildepartementets avsnitt konstaterades 27s.

länsstyrelsemas uppgift i framtidenatt skall attvara som en
opartisk instans följa statsmaktemas intentioner påatt detupp
sociala området efterlevs. SocialdepartementetsI avsnitt i

budgetproposition anfördes 195s. länsstyrelsernasamma om
det framståratt angeläget större del arbetetattsom en av

inriktas generell tillsyn ochmot uppföljning. Dennaen mer
förändrade Verksamhetsinriktning bör rimligen få konsekven-

för länsstyrelsemas handläggning LHD-ärenden i fram-ser av
tiden.

5.2 Länsstyrelsernas sociala funktioner,
19899Ds

CivildepartementetsI Länsstyrelsernas sociala funk-rapport
tioner 19899Ds berördes bl.a. handläggningen LHD-av
ärenden vid länsstyrelserna.

Som led i arbetet förett samordnad länsförvaltning till-en
kallade civilministem år 1986 särskild sakkunnig för atten ut-
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Utred-sociala funktionens uppgifter och arbetssätt.reda den

inriktningentill uppgift bedömaningen hade bl.a. att av
organisation ochverksamhet och arbetssätt,länsstyrelsemas

resurser.
framgår alkoholhand-19899 antaletbetänkandetI Ds att

assis-1980 antaletvid länsstyrelserna 45 ochläggare attvar
ärutredningen genomfördeenkät15. denItenter somvar

till 35.knappt1987 hade antalet handläggare reducerats Det
50administrativ personalsammanlagda antalet var personer

flestafunktionerna. Vid de länsstyrelservid de sociala var
sociala funktio-alkoholhandläggama integrerad del denaven

särskild alkohol-i Stockholm fannsVid länsstyrelsen ennen.
för och Bohus ländetalj vid länsstyrelsen Göteborgsoch

funktion inom all-bildade denalkoholhandläggama en egen
enheten.männa

52 beträffandekonstaterasI s. attrapporten resurserna

mellan uppgif-råda bot den uppenbara obalansenFör påatt
frånantingen uppgifter förs bortoch krävs attter resurser

ellerdock får behålla sina resurserenheten som resurs-
förstärkning.

ingår alkohollagstift-Enligt socialtjänstreformens intentioner

lagstiftningen. dennaningen del i den sociala Motsom en
handläggs till-naturligt alkoholärendenabakgrund detär att

frågor vid länsstyrelserna.med övriga sociala Läns-sammans
uppgift i alkoholärenden enligt bl.astyrelsemas rapportenvar

tillse alkoholpolitiska mål riktlinjer riks-de ochatt att som
ocksåefterlevs. skalldagen fastställt Alkoholhandläggama

för lämplighetsprövningen.svara
59 avslutningvis den centralaUtredningen ansåg s. att

tillsynuppgiften för i framtiden börlänsstyrelsen vara en
uppföljning. Vadutveckling, stimulans ochpräglad av

iutredningen länsstyrelsenalkoholfrågoma ansåggällde att
i förstaframtiden få Länsstyrelsen bordeborde roll.en annan

Rege1systemetiLHDför regionala tillsynen.hand densvara
kommunalaockså förenklas samtidigt detborde vetotsom

med kommunal beslutanderätt.ersätts en
vid länssty-få uppgifter ochbalans mellanFör att resurser

förändringar iföreslog utredningen bl.a. LHD.relserna dessa
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5.3 1990,Statskontorets promemoria år Läns-

socialastyrelsens funktion resursbehov-

den tidigare frånI nämnda promemorian år 1990 Stats-av
kontoret avsnitt framgårse l inte vissa arbetsupp-att om
gifter, försbland dem LHD-ärenden, bort från länsstyrelserna
måste framtidenresurstillskott i bli nödvändiga. Resurstill-
skottet bedömdes i 30 deutgörarapporten procentca av
sammanlagda vid genomsnittlig social enhet.resurserna en

promemorian hänvisades 8 till regeringensI proposi-s.
tion 198889 130 Socialstyrelsens roll. regiona-Denom nya

tillsynen i framtiden bör främst inriktas allmän be-en
dömning verksamheten innehållsmässigt demotav om svarar
krav och intentioner fastslagits regering riksdag,ochsom av

bevakning kommunens egentillsyn fungerar.samt atten av
för år 1990Resurserna LHD-ärenden beräknades enligt upp-

gifter från Länsstyrelsemas organisationsnämnd LON i

promemorian till 35 alkoholhandläggare. förResurserna
LHD-ärenden fördelade sig på tillståndsärenden 82med pro-

och på tillsynsärenden med 18 konstateradesDetcent procent.
de sociala perspektiven vid tillståndsgiv-att var sparsamma

ningen tillsynen inte hanns med.samt att

bakgrundMot den obalans rådde mellan tillstånds-av som
givning och tillsyn pekade Statskontoret möjligheten att
överföra tillståndsgivningen enligt till kommunerna.LHD

5.4 Socialstyrelsens 1990yttrande år över

Statskontorets promemoria

Socialstyrelsens 200-667990I yttrande Dnr Statskon-över

promemoria framgick myndigheten med vissa för-torets att
behåll tillstyrkte Statskontorets promemoria kommu-om en
nal tillståndsgivning. Socialstyrelsen ansåg dock det kom-att
munala borde bibehållas vidäven kommunal till-vetot en
ståndsgivning. Utan kommunalt skulle det finnasett veto en
risk för kommersiella intressen fick inflytandestörreatt ett

tillståndsgivningenöver för närvarande. På vissaän orter
skulle detta kunna leda till Överetablering.en

Socialstyrelsen anförde vidare för tillsyns-att resurserna
verksamheten vid länsstyrelserna eftersatta.starkt Dettavar

såvälgällde direktaden tillsynen efterlevnadlagensöver
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den allmänna tillsynen effekterna tillståndsgiv-som av av
ningen. förhållandeDetta hade tidigare påpekats i rapporten

Åtgärdertill Socialdepartementet SoS 1991 13 förrapport
minska alkoholen i ungdomsgruppema. I kon-att rapporten

staterades 50s. länsstyrelsemas minskade föratt resurser
LHD-ärenden haft allvarliga konsekvenser för möjlig-deras
het effektivt fungera tillstånds- tillsynsmyndig-ochatt som
het.

Enligt Socialstyrelsens yttrande viktigtdet vid kom-är en
munal tillståndsgivning länsstyrelsen fortsättnings-ävenatt
vis återkallakan tillstånd har möjlighet överklagasamt att
kommunens beslut tillstånd.om

5.5 Länsstyrelserna och socialtjänsten,
199267Ds

det nämndaI betänkandet 199267 frånDsovan en gemen-
arbetsgrupp vid Civil- och Socialdepartementet kalladsam

Länsstyrelserna och socialtjänsten konstaterades att ett ut-
vecklingsarbete påbörjats vid länsstyrelserna bakgrundmot av
länsförvaltningsreformen. Arbetsuppgifterna skall inriktas

ökad uppfölj ning, utvärdering utveckling metodermot samt av
och kompetens. skapa tillräckligtFör för deatt ett utrymme

utvecklingsinsatsema anfördes i betänkandet vissaattnya
ärendegrupper skulle avlastas länsstyrelserna. Bland dessa

ärendegrupper nämndes LHD-ärenden. Syftet med det nya
arbetssättet är underlätta decentralisering uppgifteratt en av
från den nivåncentrala till läns- och kommunnivå. Ett annat
syfte stärka möjligheterär bedriva effektivtatt statens att ett
uppföljnings- och utvärderingsarbete i länen.
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6 Utredningens enkät

l Inledning
I november 1992 skickades enkät till samtliga länssty-uten
relser och till urval 90 landets 286 kommuner.ett av
Enkäten hade utarbetats i samarbete mellan Alkoholpolitiska
kommissionen och LHDLVM-utredningen. Svenska Kom-
munförbundet bistod utredningen med fram urvaletatt ta
kommuner. Två kommuner har inte besvarat enkäten. Vid
länsstyrelsemaärdettjänstemännen oftastalkoholhandläggar-
na besvarat enkäten. kommunernaI har det ibland före-som
kommit socialnämndens politiker medverkat vidatt utarbe-
tandet mestadels det tjänstemänär inomav svaren, men so-
cialtjänsten besvarat frågorna.som

Enkätens syfte tjäna underlag för redovisningattvar som en
fakta och åsikter i frågor berör LHD. Enkäten bestodav som

och statistikblock äsiktsblock.ett samt ettav resurs-

6.2 Länsstyrelsernas resurser

enkätenI ställdes frågor hur många tjänster för LHD-om
ärenden fannsdet vid respektive länsstyrelse hösten 1992.

Samtliga länsstyrelser besvarade frågan. fanns vidDet enkät-
tillfället 46 tjänster, 35 handläggartjänster för LHD-varav
ärenden vid länsstyrelserna. årsarbetskrafterAntalet uppskat-
tades till 49, 36 utgjorde handläggartjänster.varav

det gällde fördelningenNär för tillsyn respektiveav resurser
tillståndsgivning redovisade länsstyrelserna 81att procent av

användes för tillståndsgivning för till-och restenresurserna
synsverksamheten. 1990I Statskontorets promemoria från är

framkom enligt vad redovisats 82att procentsom ovan av
föranvändes tillståndsgivning för till-och restenresurserna

synsverksamheten. Vid eventuell framtida kommunalise-en
ring tillståndsgivningen den arbetsmängdmotsvararav som
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befint-de80överföras till kommunernaskall procent avav ca
årsarbetskrafter.39ellervid länsstyrelserna caresursernaga

3 Kommunernas resurser

omfattar iLHD-ärendenhandläggningKommunernas av
tilltjänsteutlåtanden remissvarochutarbetandetförsta hand av

och polisenlänsstyrelsernaTillsammans medlänsstyrelserna.
efter-lagenstillsynenockså överskall kommunerna svara

levnad.
i de kommunerfanns enligt enkätsvarenFöljande resurser

enkäten88 besvaratsom

hela landet,88 kommuner
skattning efter
uppräkning

42,418,5tjänsterAntal
20,19,3heltidstjänsterVarav

Årsarbetskrafter 44,921
65,630,9Behov resurserav nya

21,3 årsarbets-arbetsinsatsen bedömdestotalaDen motsvara
uppräkning för hela88krafter i urvalet på kommuner. Om en

på 10skattningen osäkerhetdär harlandet görs, procenten
för helablir årsarbetskrafter95 % konñdensnivå, antalet

750 arbetstim-ansågs 144,9. årsarbetskraftlandet En vara
Svenskaberäkningsgrunderdemotsvarar sommar, som

Kommunförbundet tillämpar.
vid eventuelltillfrågades resursbehovetKommunerna enom

Totalttillståndsgivningen enligtkommunalisering LHD.av
be-88 skullekommunerbedömde kommunerna att man

kommunalise-ytterligare 30,9 årsarbetskrafter vidhöva en
uppräkning förEfterring tillståndsgivningen enligt LHD.av

65,6 årsarbetskrafter.resultatethela landet blev

disponerar samtliga kommunerEnligt utredningens skattning
för LHD-ärenden.44,9 årsarbetskrafteri således totaltdag

65,6ytterligareVid kommunalisering det behövasantasen
110,5 årsar-årsarbetskrafter, för LHD-ärendeneller totalt

årsarbetskrafterllOför drygtbetskrafter. dessaInom ramen
tillståndsgiv-således inte baradå skötaskulle kommunerna
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ningen väsentlig tillsynendenäven överutan restau-en av
och övrig alkoholförsäljning inom kommunen.rangerna

utförsdag arbetet med handläggningen LHD-ärendenI av
vid såväl länsstyrelser enligt uppgifterna ikommunersom
enkäten och de genomförda skattningama totalt länssty-av

49 ärsarbetskrafter.relserna och kommunerna 44,9 93,9
frågan tillEtt problem med kommunerna behovetom av nya

de frågan frånbesvarat kommunernaär attresurser som
kanske inte till omfattningen LHD-ärenden.känt den totala av

svårtdenna bakgrund kan det för dem bedömaMot attvara
vilka vilken föroch kompetens skulle behövasresurser som
handläggning tillstånds-LHD-ärenden vid kommunalav en
prövning. 16 000 vid detdrygt ärenden länsstyrelsernaAv var
endast 2 000 tilldrygt remitterades kommunerna. Exem-som

på tillpel enligt inte behöver remitterasärenden LHD som
detalj-kommunerna Partihandelstillständ för klassöl II,är

handelstillstånd för tillstånd för trañkservering,öl klass II,

ägarskiften tillfälligaoch tillstånd till allmänheten och slutna

sällskap.
Finns erforderliga för LHD-ärenden iden kompetensen

kommunerna frågan ställdes till kommunerna. KnapptDen
hälften 34 ansåg erforderligakommuner i urvalet denatt
kompetensen fanns i kommunen. döma tycksAv attsvaren
det de mindre skulle få dekommunerna störstavara som
problemen kompetensfrågoma vid kommunalisering.med en

för räkningDe besvarat enkäten kommunernas kommersom
från socialtjänstens verksamhetsområde. därförkan haDe

finnsunderskattat andra för iLHD-ärendenresurser som
kommunen. andra verksamhetsgrenar i den kommunalaInom

ekonomisk expertis,förvaltningen finns oftast juridisk och
i LHD-ärenden.skulle kunna användassom

6.4 tillRemisser kommunerna

länsstyrel-208 enligt2 ärendenUnder år 1991 remitterades
ställ-för derastilluppgifter i enkäten kommunernasemas

serveringstillstånd. Avningstagande beträffande ansökan om
330sitt2 208 meddessa ärenden avstyrkte kommunerna veto

samtliga ärenden.ansökningar eller i 16 procent av
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6.5 myndighetTillståndsprövande

6.5.1 Restauranger

88tillfrågade i kommunermajoritet de urvaletEn stor av
tillståndsgivningen24 ansågoch 7 länsstyrelser att avseen-av

kommunalise-serveringstillstånd för bordede restauranger
bättre lo-Motiven kommunerna harattvara enras. angavs

serveringenbeslutsfattaretill och ärkalkännedom, närhet att

alkoholpolitiskanaturlig del kommunens program.en av
måste dockinflytande tillståndsgivningenöverKommunens

försvinna.skullesäkerställas det kommunalaäven vetotom
i förstakommunalisering redovisadesArgumenten mot en

framhållit till-från länsstyrelserna. harhand Där attman
enhetligt kommunernaståndsgivningen kan skötas än ommer

också enligtsaknar länssty-skulle ha Kommunernaansvaret.
för hand-juridiska och ekonomiska kompetensenrelserna den

läggning LHD-ärenden.av

6.5.2 Detali- partihandel öl klass IIoch med

detalj medgällde tillståndsgivningen avseende handeldetNär

fråganförelåg majoritetöl klass bland de besvaratsomen
för tillståndgivning. fanns ocksåurvalet kommunal Det enen

förordade tillståndsgivningen i denna delstörre attgrupp som
helt skulle slopas.

det gällde tillståndsgivningen för partihandel med ölNär
förordade majoritet ligga vid länssty-klass den skallatten

inställning försiktig,relserna. härKommunernas mervar
eftersom inte vanligtvis ide kommer kontakt med denna typ

ärenden.av

6.5.3 Trañkservering

Beträffande tillståndsprövningen för trañkservering ansåg en
majoritet i frågankommunerna urvalet besvarat ochav som

tillståndsgivningen ligga vidlänsstyrelser borde kvar läns-att
Motiven tillståndstyp ofta helastyrelserna. denna berörattvar

regioner regionaloch denna bakgrund bör central ellermot en
myndighet för tillståndsprövningen.svara



SOU 199331 Utredningens 85enkät

6.6 Behovsprövningen

klarEn majoritet de tillfrågade kommunerna i urvaletav som
besvarat frågan önskade behålla behovsprövningen. Om det
kommunala skulle försvinna blir behovsprövningenvetot det
enda kvarvarande instrumentet för påverka antaletatt serve-
ringsställen.

6.7 Det kommunala vetot

klarEn majoritet länsstyrelserna och kraftig majoritetav en
kommunerna i vårt urval ville behålla det kommunalaav vetot

ifall tillståndsgivningen ligger kvar hos länsstyrelserna. På
detta kansätt det kommunala inflytandet säkerställas.

För knapp majoritet de kommuner besvarat frå-en av som
det viktigareär tillståndsgivningenöver jämförtatt ta medgan

behålla det kommunalaatt De kommunernastörrevetot. är
benägna tillståndsgivningenöver jämförtatt ta med demer

mindre. Motiven behålla i första hand detatt vetot ärattvar
starkare alkoholpolitiskt instrument jämförtett med till-ett

ståndsbeslut går överklaga.attsom

6.8 olikaDe tillståndsgrupperna i LHD

Flertalet de besvarat frågan ansåg tillståndspröv-av attsom
ningen avseende servering öl klass borde slopas. Even-av
tuellt kan bifallsbeslut kombinerasett med godkännandeett
från miljöförvaltningen detnär gäller lokalemas ändamålsen-
lighet livsmedelshygienisk synpunkt. majoritetEn förorda-ur
de också tillståndsplikten för detaljhandelatt med öl klass
borde slopas eller omfattas milj öförvaltningens godkännan-av
de enligt livsmedelslagstiftningen.

6.9 Tillsynsmyndighet

de flestaI enkätsvaren förslogs kommunerna skulleatt ges
större för tillsynsverksamheten,ett än vad äransvar som

fallet enligt den gällande ordningen. Motiven för dettanu
ställningstagande kommunernas lokalkänne-storaangavs vara
dom. Samtliga länsstyrelser ansåg dock derasatt egen myn-
dighet fortsättningsvisäven skulle ha huvudansvaret för till-
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frågan för kommunernasbesvaratsynsverksamheten. De som
bästpassadetillsynsverksamhetenräkning ansåg däremot att

bedrivsverksamhet,för uppsökandedeninom somramen
socialtjänstlagen.enligtsocialtjänsten ochinom

och besvärs-ingripanden6.10 Administrativa

ordningen

möjlighetendiskuteradesAlkoholhandelsutredningen attI
till länsrättema.återkallelseröverföra besluten m.m.om

effektivitetsskäl. Avtillbakavisades dockförslagDetta av
skullebeslutmajoritet dessaansågenkätsvaren döma attatt en

ordning läns-därtillståndsmyndigheten.ligga vid Enkvar

onödigtvis ökaskulleåterkallelserskulle beslutarätten om
besvaratansåg debyråkratin. Beträffande rättsäkerheten som

frågan, besvärsrätten.den tillgodosesatt genom
besvärsmyn-ansåg börklar majoritet länsrättenEn att vara
länsstyrelsentillståndsgivning.dighet vid kommunal Bören

kommunalvidbesvärsrätt kommunernas beslutöver enges
frågantillståndsgivning besvaratmajoritet deEn stor somav

från ansågkommunerna sådan ordning. Däremotemotvar en
delmajoritet frågan för länsstyrelsernasde besvaraten av som

denna möjlighet föreligga.bordeatt

6.11 Särskilt besvärliga ärenden hos läns-

styrelserna

Länsstyrelserna vilkauppmanades frågabesvaraatt omen
ärenden särskilt Följandeär besvärliga handlägga.attsom

ärenden nämndestyper av

Tillfälliga tillstånd till allmänheten

lagstiftningen område oklarMan detta närärattuppgav
vilkagäller grunder Praxisdet dessa tillstånd beviljas.kan

också mellan olikavarierar länsstyrelser ärendemängdenoch

väsentligt år samtidigtökat tidspressenhar ärsenare som
handläggningen.vidstor

Ãtgärdsärenden
svårigheter sådanaföreligga bedöma närDet stora attuppgavs

oegentligheter föreligger någon admi-ekonomiska att typ av
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svårtmotiverat.ingripande Det ärnistrativt är t.ex. att av-
ekonomiskbrottslighet,ekonomiskskillnaderna mellangöra

misskötsamhet och slarv.

tillstånd till slutna sällskapTillfälliga
definitionen försvårtdet avgöra närärMan ettattattangav

lagstiftningen oklar på dettauppfyllt.sällskap ärslutet är
område.

bulvanförhållandenMisstänkta

lång tid isvårutredda ochåirenden mycketärDessa tar an-
i företagen.språk. Agarbilden växla snabbtkan

lämplighetsprövningenpersonligaDen
svårtbolag detsökanden ärutgörsnärDet ettatt avuppgavs

olika i bolagetprövningen de delägarnabedöma huratt av
genomföras.skall
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7 Västeråskonferensen

1 Inledning
17-18Den november 1992 hade alkoholhandläggama vid

landets länsstyrelser konferens i Västerås efter inbjudanen en
från Socialstyrelsen. Samtidigt hade kommunernas samarbets-

Storstadsdelegationen också konferens i Västeråsorgan en
för handläggarna iLHD-ärenden kommunerna. Storstads-av
delegationen är samarbetsorgan för de kommunernaatt större
i landet. Till dessa två konferenser, delvissom var gemen-

företrädare för Alkoholpolitiska kommissionen ochsam, var
LHD LVM-utrednin inbjudna för diskutera förändring-attgen

i LHD. frågorEtt antal bl.a. berörde kommunal till-ar som
ståndsgivning, administrativa ingripanden och tillsynsverksam-
heten hade i förväg till konferensdeltagarna.sänts detIut
följande avsnittet redovisas några synpunkter framkomsom
vid konferensen.

7.2 Tillämpningen iLHD några kommunerav

företrädareEn för kommun antagitatt etten uppgav man
alkoholpolitiskt syfte uppnåär 25attprogram, vars en pro-
centig reducering alkoholkonsumtionen till år 2000. Iav
socialtjänstens handläggning serveringsärenden har dettaav
inneburit i centrala delar kommunenatt avstyrkerman av
alla nyansökningar serveringstillstånd, på grund denom av
överetablering råder. Samma kommun har ocksåsom en
restriktiv inställning detnär gäller tillstånd för uteserve-nya
nng.

Från kommun blivit liberalatten annan uppgavs man mer
det gällernär nyansökningar serveringstillstånd, efter detav

antagit riktlinjer föratt LHD-ärenden i kommunen.man nya
I samband med utläggningen LHD-ärenden till de lokalaav
nämnderna i kommunen har det skett ytterligare liberalise-en
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enligtring tillståndsgivningen LHD.av
tillståndsgivningentredje detFrån kommun atten uppgavs

åren.liberali allmänhet blivit mycket under de Dettasenaste
koncentration medmedfört höghar restauranger serve-en av

i antaletringstillstånd i stadsdel kommunen. Det storaen
förstörningar demedfört återkommandeharrestauranger

sig till socialförvalt-i stadsdelen, harboende den väntsom
hittills haft svårtsina klagomål. harningen med Kommunen

någonting dessa problem.göraatt

tillståndsgivning7.3 Synpunkter på kommunalen

konferensen, innebarförslag presenterades vidFlera attsom
fall tillstånds-avskaffas i framtid. så börbör Ivetot en nyen

för fåparagraf formuleras, där kraven ställs mycket högt att
sådan lagstiftningtillstånd. framgå ibör klartDet atten ny

skyddslag-social lag ellereller motsvarandeLHD är enen
sådan tillgodose börstiftning. intressen lag skallDe som en

näringsfrihet.före andra intressen, t.ex.som avser
håll fleraframhölls också från flera ärendegrupperDet att

regleringenavsågs i första handi kan avregleras.LHD Här

förändringar i lagstiftningen,andraöl klass GenomII. somav
för tillfälliga tillstånd, arbets-det gäller reglerna kannärt.ex.

i framtiden.mängden reduceras

tillståndsgivning7.4 vid kommunalProblem en

Många intressen i hotell- ochkommuner har restaurang-egna
Frågan då ansökningar serverings-näringen. hurär om nya

tillstånd från konkurrerande kan komma attrestauranger
således risk för intresse-i kommunerna. finnshandläggas Det

tillståndsgivning enligtkollisioner vid kommunal LHD.en
iframhölls också vid konferensen kommunernaDet att

bristfälligmånga fall otillräckliga och kompetenshar resurser
Särskilt mindre kommunernahandlägga LHD-ärenden. deatt

få handläggningen LHD-ärenden.kommer problem medatt av
organisationockså idiskuterade kommunensMan somvar

organisationenligt fattas.besluten skallLHD Kommunernas

liggaväldigt skiftande. Skall beslutsrätten hosär t.ex.numera
varje kommun-kommunstyrelsen, socialnämnden eller hos

delsnämnd
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8 förslagUtredningens

8.1 Allmän motivering LHD

8.1.1 Inledande anmärkningar

Frågan lägga tillståndsgivningen enligt frånöver LHDattom
länsstyrelserna till kommunerna har i första hand aktualise-

olikade gjorts länsstyrelsemasöversynerrats genom som av
arbetssituation. har visatDessa länsstyrelserna till följdatt av
alltför anhopning löpande ärenden inte haftstor utrymmeav
för fullgöra sin roll regional tillsyns- ochatt expertmyn-som
dighet på det sociala området. heller har länsstyrelsernaInte
haft tillräckliga för effektiv direkttillsynutövaattresurser en

olika tillståndshavare. har därföröver Det bedömts önskvärt
avlasta länsstyrelserna vissa ärenden, variblandatt grupper av

LHD-ärendena nämnts. skulle dessutom möjliggöraDetta

rationaliseringar,vissa eftersom kommunerna redan har visst
för LHD-ärenden, dels yttranden överattansvar genom avge

ansökningar serveringstillstånd, delspermanentaom genom
löpande tillsynenden serverings- och andra försäljnings-av

ställen. överflyttningEn LHD-ärendena från länsstyrelseav
till kommun ligger också i linje med allmänna decentralise-

ringssträvanden fråga bör i princip inte handläggasen-
högre nivå saken kräver.än

flytta för alkoholärenden tillAtt över ansvaret en ny myn-
dighet kan diskuteras utifrånemellertid inte bara praktiska och

ekonomiska viktigtsynpunkter. Det hurär övervägat.ex. att
kraven på tillräcklig kompetens skall kunna tillgodoses. Ett

grundläggande vidare regelsystemetkrav och besluts-är att

ordningen måste utformas möjliggör effek-sättett som en
tiv alkoholpolitik i enlighet syfte.med alkoholpo-LHDs De
litiska målsättningarna begränsningarnaoch bör därvid kom-

till klart uttryck i materiellade lagbestämmelser skallma som
tillämpas beslutsmyndigheter och domstolar.av

det följande genomgång olika frågorI görs deen av som
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uppkommer vid överflyttningeventuell LHD-ärendenaen av
från länsstyrelse till kommun. Vissa speciella frågormera
behandlas i anslutning till respektive paragraf i specialmotive-
ringen, vartill hänvisas.

8.1.2 Olika tillståndtyper av

första frågaEn samtliga de tillståndsärendenär i dagom som
handläggs länsstyrelserna kan behandlas isättav samma
fråga möjligheterna lägga dem kommunernaöverattom
eller finnsdet anledning ha olika förregler olikaatt typerom

tillstånd.av
Länsstyrelsemas tillståndsgivning omfattar dels tillstånd till

detalj- och partihandel med öl klass dels olika formerII, av
serveringstillstånd, inbegripet s.k. trañkservering. denAv

tidigare bakgrundsredovisningen avsnitt framgårse l 1 att
främstdet deär serveringstillstånden innebärpermanenta som

svårigheter vid handläggningen och ställer krav sär-som
skild kompetens.

Tillstånd till detaljhandel med öl klass sålundaär täm-av
ligen okomplicerat slag och handläggas schablon-synes mera
mässigt. Någon löpande tillsyn från länsstyrelsemas sida
förekommer knappast och dessutom praktiskt mycketvore
svår genomföra med hänsyn till det antalet detalj-att stora
handelsställen. utredningensI enkät ansåg också de flesta
svarande dessa ärenden borde kunna kommunaliseras. Enatt
ganska ansåg denna tillståndsprövning heltstor attgrupp
borde kunna slopas. Utredaren, erfarit fråganatt attsom om
avskaffa den särskilda tillståndsprövningen för detaljhandel
med öl klass övervägs den Alkoholpolitiska kommissio-av

ansluter sig till uppfattningen dessa ärenden,attnen, ettom
tillståndskrav behålls, lämpligen överflyttasbör till kommu-

inteDe detär slag de kräver den särskilda juridis-attnen. av
ka kompetens finns på länsstyrelserna. ocksåDet ärsom mera
ändamålsenligt kommunen, har lokalkännedomstörreatt som
får dessagöra bedömningar. i frågaDetsamma gäller om
partihandel med öl klass II.

detNär gäller tillstånd till servering öl klass kan lik-av
nande överväganden Omgöras. krav på tillstånd behålls i
dessa fall bör beslutanderätten överflyttas från länsstyrelse till
kommun.
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det gäller serveringstillstånd övrigtNär i bör principiellen
åtskillnad mellan s.k. tillstånd 37 förstagöras §permanenta
stycket l och 2 tillståndoch för tillfälleenstaka eller ensta-
ka tidsperiod 37 första§ stycket 3, då svårigheterna här är

helt olika slag. sålunda främst iDet är ärendenav om perma-
serveringstillstånd det kan uppkomma problemnent t.ex.som

med bedöma sökandens ekonomiska skötsamhet, rörelsensatt

verkliga karaktär, bulvanförhållanden också iDet ärm.m.
dessa frågorärenden återkallelse blir sär-som om m.m. av
skild tyngd se nedan.

tillfälliga serveringstillståndenDe arbetskrävande för läns-är

styrelserna, främst det ökande antalet också där-genom men
för sökandena ofta angelägna snabbt beslut införäratt ettom

fest. ligger iDet sakens förunderlagett.ex. natur atten
beslut i sådana ärenden betydligt ofullständigtär iänmera
ärenden tillstånd. Bedömningarna i sig ärpermanentaom
emellertid sällan komplicerat slag. Utredaren harav mera
erfarit möjligheterna skärpa reglerna för tillfälligaatt att
serveringstillstånd, i syfte nedbringa sådanaantalet ansök-att
ningar, diskuteras inom den Alkoholpolitiska kommissionen.

Utredaren delar uppfattningen det önskvärtär dessaatt att
regler vilket också skulle underlätta för kommu-stramas upp,

Ävendessa frågor.över med oförändrade regleratt tanerna
förefaller det dock inte finnas skäl behålla dennaatt typ av
ärenden så förhållandevis hög beslutsnivå länssty-en som
relsen

De ärenden kan medföra svårigheter vidstörre kom-som en
munalisering tillståndsgivningen således deär permanentaav
serveringstillstånden. dessaI ärenden emellertidär enligt
nuvarande regler kommunens obligatoriskt.yttrande Tillstånd
får inte kommunen det inteavstyrkt och heller förges om
starkare drycker kommunen tillstyrkt 61än §. Kommunerna
har därigenom fått insiktstörre i dessa ärenden i andraän
ärenden enligt LHD. Kommunerna har visserligen förstai
hand haft ställning till den behovsprövningens.k. ochatt ta
har således inte behövt gå in svårare bedömningar av en
sökandes personliga lämplighet. emellertid svårtDet är att se

detta skulle innebära någon avgörande svårighet för kom-att
med hänsyn till den kompetens finns olikamunema, som

håll inom kommunal förvaltning och bör kunnaen som sam-
ordnas för ställningstaganden i denna ärenden. För-typ av
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den kunskap alkohol-, missbruks- och ungdoms-utom om
frågor finns inom socialförvaltningen finns sålunda i desom
flesta kommuner näringslivssekreterare och andra med kun-

skaper företagsekonomi och bokföring.om
bör därförDet enligt mening förutsätt-utredarens finnas

ningar lägga över även ärenden serverings-att permanentom
tillstånd på kommunerna. Härigenom kan ocksåman mera
direkt utnyttja kommunens bättre kunskap faktiskadeom
lokala förhållandena och förutsättningarbättre bedömaatt
sannolika konsekvenser serveringsrörelse elleratt startasav en
utökas i visst område.ett

sådan förändring föranleder iEn så fall också vissa andra

ändringar i Bl.a. bör omformuleraLHD. ochövervägas att
de regler i förutsättningarna förLHDstrama upp som anger

tillstånd så inte syftet med reglerna förfelas till följdatt av en
allför liberal praxis. frågor diskuteras vidareDessa nedan.

Utredaren vidare tillskapasdet bör möjlighet förattanser en
kommunen avtala kommun skall fullgöraatt attom en annan
vissa kommunala uppgifter enligt främst tillsynsupp-LHD,

gifter och komplicerade utredningar. På det blirsättetmera
det möjligt för mindre kommuner med begränsat antalett
ärenden slippa bygga organisation härför ochatt upp en egen
i stället anlita kommun erfarenheten finns.där redanen annan

dessutom viktigtDet är tillvara den erfarenhet ochatt ta

kompetens under lång tid byggts hos länsstyrelserna.som upp
Utredaren föreslår därför särskilda regler gälla underatt en
övergångstid innan kommunerna det fulla föransvaretges
LHD-ärendena. Under övergångstiden bör sålunda länsstyrel-

sig i alla ärenden serveringstill-yttra permanentaserna om
stånd och i återkallelseärenden tillstånd. Läns-om m.m. av
styrelserna bör under denna tid intensifieradäven utöva en
tillsyn så kommunerna erforderligt framstöd till dessatt ges
de byggt tillräcklig erfarenhet på området.upp egen

sista tillståndEn tillstånd till trañkservering.ärgrupp av
berör ofta fleraDessa kommuner färd-deattgenom avser

medel. kan givetvis också fleraDe beröra län. De emeller-är
tid sällan juridiskt komplicerat slag. andelEn storav avser
servering på båtar sommartid. flesta ärenden handläggsDe av

ÄvenLänsstyrelsen i Stockholms län. det inte finns riktigtom
starka anknytning till de lokala förhållandena isamma en

kommun det gäller serveringstillståndnär andra typersom av
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tillståndsärendenutredaren skäl saknas andraatt att,anser om
behållaenligt på kommunerna, dennaläggs ären-LHD över

försärskilda svårigheterlänsstyrelserna. Någradegrupp hos
intehandlägga dessa ärenden torde behövakommunerna att

befaras.

tillstånds-åvilar8.1.3 funktionerAndra som
myndigheten

Tillsynen enligt Socialstyrelsen, hardelas mellanLHD som
tillsynen, länsstyrelser, socialnämnder ochden centrala samt

polismyndigheter. åvilar prak-Huvudansvaret länsstyrelsen. I

tiken ofta samordning länsstyrelsen och kom-sker mellanen
i syfte undvika onödigt dubbelarbete. gällerDetattmunen

Olikasärskilt inspektionsbesök hos tillståndshavare. andra

myndigheter enligt särskilda föreskrifter vissaskall lämna

uppgifter till anledning därtill förekom-länsstyrelsen, omsom
kan frågan återkalla eller inskränka ettta attmer upp om

tillstånd.lämnat

tillståndsgivningen enligt flyttas tillOm kommu-LHD över
för tillsyns- återkallelsefunktio-måste ochäven ansvaretnerna

finns naturligt mellan dessasambandövervägas. Det ettnerna
funktioner, vilka vilar på förutsättningar ochtre samma ger

varandra inbördes Tillståndsmyndighetenstöd. vadvet som
uppgivits i samband tillståndsbeslut och vadmed ett som
särskilt vid tillsynen.behöver uppmärksammas Vad som
framkommer vid tillsynen viktig information både förär

bedömningen tillståndsansökningar och för bedömaattav nya
förutsättningarna för tidigare tillstånd bristerlämnatettom

eller har ändrats. också konse-är angeläget det skerDet att en
kvent bedömning i samtliga så inte till-dessa avseenden att
ståndshavare, följer tillståndsmyndigheten angivnasom av
villkor, riskerar råka för ingripanden frånatt ut annanen
myndighet med uppfattning i frågor. Etten annan samma

på möjligaexempel konsekvenser uppdelningextremt av en
funktionerna beviljarkommunen först tillståndär att ettav

sedan återkallarlänsstyrelsen omedelbart på grundsom av en
bedömning vad kräver. sådan uppgifts-LHD Enannan av

fördelning tillfredsställandeblir inte från rättssäkerhetssyn-
punkt och leder dessutom till dubbelarbete hos de berörda

myndigheterna. Om kommun, lämnat tillstånd,etten som
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skulle aktualisera ärende hos länssty-tvungen att ett nyttvara
relsen för få tillstånd återkallat, krävs sålundaatt samma nya
utredningsinsatser hos länsstyrelsen.

Utredaren det därför principiellt viktigt hållaattser som
funktionernade tillståndsgivning, löpande tillsyntresamman

återkallelseoch tillstånd hos och ansvarigam.m. av en samma
myndighet. Så också detär nuvarande regelsystemet läns-när

tillståndsmyndighetstyrelsen är utformat. fungerar vål,Det
bortsett från länsstyrelsernas bristande för tillsyn. Omresurser
tillståndsgivningen däremot flyttasskulle kommunernaöver
skulle behållande länsstyrelsens övriga funktioner iett av
oförändrat skick skapa orationell långsamoch ordning viden
återkallelse tillstånd. enskildaFör tillståndshavare skulleav
det dessutom nackdel behöva korrespondera medattvara en
två myndigheter i förstället med därav följande risk fören,
olika besked och bedömningar. Det kan principiel-även resas

invändningar statlig myndighet ingri-rättmot att atten ges
i och upphäva kommunala beslut i enskilda ärenden. Detpa

kan i det erinrassammanhanget föreskriften i Europaråds-om
konventionen kommunal självstyrelse, vilken ratiñceratsom

Sverige, i falldet befogenhet läggs på kommu-attav om en
den fullständignormalt bör oinskränktoch senerna vara

avsnitt 2.7.
En sak beslut återkallelseär tillstånd kanatt ettannan om av

för näringsidkare allvarlig åtgärd ochytterst attvara en en
olika garantier därför måste skapas fattasbeslut påmot att
otillräcklig eller felaktig grund. viktigasteDet medlet häremot

givetvisär tillrätten domstolsprövning. domstolEn som
finner överklagat beslut återkallelse ifrågasättaskanatt ett om
har dessutom möjlighet omedelbart inhibera beslutet iatt
avvaktan på sin slutliga prövning ärendet. Beslut in-av om
hibition brukar kunna meddelas med snabbhet. Vidarestor

framhållasbör förvaltningslagens regler nödvändigtdetgöratt
innan beslut detta fattasslag sammanställa vadatt av som

framkommit i ärendet och bereda den enskilde tillfälle att
sig det. enskildeöver Den får därigenom möjlighetyttra att

bemöta felaktigaeventuellt uppgifter konsulterasamt att
juridisk sakkunskap. börDet också framhållas det inte äratt
nödvändigt alltid låta denna beslut i verkställig-att typ av
het sig visserligenDetta naturligt det visatgenast. ter t.ex. om
sig tillståndshavaren alkohol till ungdomar.att Menserverar
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återkallelsen grundar sig på svärbedömbara uppgifterom mera
ekonomisk misskötsamhet o.d. kan det oftat.ex.om vara

motiverat bestämma beslutet skall förstgälla sedan detatt att
vunnit laga kraft, dvs. sedan det fastställts slutligt domstolav

inteeller längre kan överklagas. får förutsättasDet dettaatt
i Socialstyrelsens allmänna råd och i länsstyrelsemastas upp

tillsynsverksamhet.
I sammanhanget erinras de föreslagna särskilda över-attom

gångsreglema, varigenom länsstyrelsen alltid skall innanhöras
kommunen fattar beslut, också omfattar ärenden återkal-om
lelse eller inskränkning tillstånd. blir härigenom möj-Detav
ligt för kommunerna successivt bygga den kompetensatt upp

behövs för bl.a. dessa ärenden och under uppbygg-attsom
nadstiden utnyttja den kunskap erfarenhetoch finns hossom
länsstyrelsen.

Som framgått det anförda har den löpandeävenav ovan
tillsynen lokalaöver tillståndshavare starkt samband med

tillståndsgivningen. båda funktionerDessa kan knappast skil-
jas åt. Enligt utredarens mening därförbör Överföringen av
tillståndsgivningen till kommunerna föranleda ändraden
rollfördelning i fråga tillsynen enligt LHD. Kommunernaom
bör tillståndsmyndighet få huvudansvaret för den omedel-som
bara tillsynen, medan länsstyrelsens uppgift bör bli attmera
övervaka och stödja kommunernas verksamhet. bör skeDetta
både i form råd och vägledning i formoch kon-av annan av
troll hur kommun handlägger enskilda ärenden, inbe-av en
gripet möjlighet anledning härtill förekommer inspekte-att om

serveringsställen kommunen lämnat tillstånd till.ra som
Några särskilda tvångsbefogenheter för länsstyrelsen gentemot
kommunerna inte motiverade påär detta område påänmera

Ävensocialtjänstområdet. länsstyrelsen sålunda intet.ex. om
har direkta maktmedel till sitt förfogande får förutsättas att
länsstyrelsen krafti sin fackkompetens och bredare kun-av
skap syfte tillämpningreglernas och har möjlighetergodaom

påverka kommunal praxis inte linjeligger i medatt en som
rollfördelningLHD. mellan länsstyrelse ochDen kommun

angivits också med vad i allmän-överensstämmersom nu som
het gäller på rättsomrâdenandra och med intentionerna i

länsstyrelsereformen.
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8.1.4 Regler överklagandeom m.m.

Enligt nuvarande regler kan samtliga beslut länsstyrelsenav
i ärenden tillstånd eller återkallelse tillstånd överklagasom av
till förvaltningsdomstol. det fall beslut avslagI ett om en
ansökan serveringstillstånd grundas s.k.permanent ettom

föreligger för bifall.kommunalt dock lagligt hinder Dettaveto
binder då både länsstyrelsen dit sådantoch den domstol ett

därför så-beslut överklagas. Domstolsprövningen innebär i

fall intedant reell sakprövning. självklart det vidDet är atten
överföring tillståndsärendena till mästekommunernaen av

finnas minst lika möjligheter till överklagande och dom-stora
stolsprövning Frågan tillräckligt.dettaär ärsom nu. om

kommunala har tillkommit för tillförsäkra kom-Det vetot att
inflytande den lokala etableringen serverings-övermunen av
förställen alkohol. finns inga fördock regler hurDet vetot

skall heller behöver det motiveras, dettautövas. Inte även om
ofta sker. Teoretiskt därförkan kommunalt be-sett ett veto

påslutas godtyckliga eller diskriminerande Någongrunder.
sakprövning kommunen haft rimliga för sin stånd-skälom
punkt kan emellertid inte komma till stånd. sigDetta ter

principiellt otillfredsställande från rättslig synpunkt. harDet
blivit alltmer principvedertagen i svensk enskildarätt atten
skall möjlighetha överklaga beslut derasröratt som egen
rättsställning och kunna få felaktiga eller ogrundade beslutatt
ändrade. olyckligt inte enligtDet detta gällerär ävenatt

Till dessa nationellaLHD. synpunkter kan läggas europaper-
spektivet. Sverige har tidigare avsnitt 2.6 blivitnämntssom
fällt den Europeiska domstolen för mänskliga rättig-deav

förheterna bristande möjligheter till frågadomstol sprövnin ig
återkallelse tillstånd enligt enligt äldre regler.LHDom av

finns möjlighet till fullständig domstolsprövning iNumera
återkallelseärendena. till följdDetsamma kan dock, detav
kommunala inte i tillstånd tillsägas gälla ärendenvetot, om
servering enligt 37 första§ stycket l och

Enligt utredarens mening därförtalar starka principiella skäl
för bör söka för tillförsäkraandra kommu-vägaratt attman

inflytande den lokala alkoholpolitiken behållaöver än attnen
det kommunala Detta gäller beslutanderättenävenvetot. om
i tillståndsärenden ligger kvar hos länsstyrelsen, framträ-men
der självfallet med styrka blirdet dessutomännu större om
kommunen själv fatta tillståndsärendena.skall beslut i Ettsom
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regelsystem där enskilda saknar reell möjlighet angripaatt ett
eventuellt godtyckligt beslut i för viktigdem ekonomisken
fråga kan inte från rättssäkerhetssynpunkt. Detaccepteras
kommunala bör således avskaffas och medersättasvetot
regler överklagande kommunens beslut i vanlig ord-om av
ning. Kommunens inflytande den lokalaöver alkoholpolitiken
kommer då i stället komma till uttryck dess praxisatt genom
vid tillståndsgivningen. Skulle finna tillståndsbeslutenattman
inte bör kommunaliseras bör reglerna det kommunalaom

i fallallt så inteöver, kommunens yttrandevetot t.ex. attses
blir formellt bindande för domstolen kan sakprövas medutan
hänsyn till tyngd.argumentens

följdEn sådan regeländring detärangetts attav en som nu
kommer ställas betydligt krav kommunernastörreatt att
skaffa tillräckligt underlag för motivera sina beslut isamt
varje särskilt ärende. gäller inteDet bara eventuella anmärk-

ningar sökanden också kommunens all-mot utansom person
männa synpunkter på den tilltänkta verksamheten, såsom om
den ligger i område där det mångabor missbrukare,ett om
den kan befaras särskilt locka ungdomar tilleller leda ord-

ningsproblem osv.
självklartDet är väl underbyggt yttrande från denatt ett

berörda kommunen måste tillmätas mycket betydelse förstor
bedömningen överklagande. Enligt utredarens meningettav
bör detta emellertid komma till tydligare iuttryck lagtexten

den s.k. behovsprövningen preciseras. Om till-attgenom
ståndsgivningen kommunaliseras och det kommunala vetot
försvinner lagtexten blir behovet sådan preciseringur av en

både med hänsyn till intelagen skall tillämpasstort, att ett
skiftar alltförsätt mycket från tillkommun kommun ochsom

till det bör säkerställas domstol har prövaatt att atten som
överklagande också alkoholpolitiskabeaktar de skälett som

bifallkan tala till ansökan. reglerNuvarandemot ett en ger,
särskilt i fråga behovsprövningen, alltför utrymmestortom
för subjektiva bedömningar. inte finns därförOm de ändras

risk i allförpraxis i utvecklasöverklagandeärendenatten en
liberal syftetriktning skulle det allmänna medmotverkasom

uppgift för denLHD. visserligen i första handDet är en
Alkoholpolitiska fråga.kommissionen dennaövervägaatt
Utredaren sig dock framhålla angelägenhetenböraanser av

sådan precisering överföringsker i samband medatt en en



100 SOU 199331förslagUtredningens

uppstramningtilltillståndsgivningen kommunerna. En avav
åstadkommas klararekunnareglerna skulle t.ex. genom en

å sidan faktorer skall bedömasuppdelning mellan de somena
alkoholpoli-å andra sidan debeträffande sökanden själv och

bifall tillalkoholpolitiskatiska skäl talarhänsynen. Om emot
inte finns någraavslås detansökan bör den kunna även omen

anmärkningar sökanden själv.särskilda mot
iockså finns anledning beröra dettafråga detEn attsom

framfördatidigaredet bl.a. Statskontoretsammanhang är av
tillståndsgivning länsstyrel-förslaget vid kommunalattom en

och såledesöverklaga kommunala beslutskulle rätt attsen ges
förstå-enligt harsjälvständig talerätt UtredarenLHD.ges en

önskemålförslagför motiv ligger bakom dettaelse de som -
enhetlig rättstillämpning tillvara denoch att taomom en

sådani dag finns hos länsstyrelserna.sakkunskap Ensom
principiell tveksamhet, samtidigtordning inger emellertid som

tillförefaller onödigt komplicerad ärendenasden med hänsyn
beskaffenhet. sig sålunda logiskt ellerantal och varkenDet ter

beslutsfunktion,lämpligt överflytta och därmedatt ansvareten
samti-till intressen, till kommunernaför allmännaatt ta vara

förbehåller sig uppträda kommu-digt rättstaten attsom som
intressen. Enligtför bevaka allmännamotpart att sammanens

mening uppgiften kunnautredarens bör anses an-man, om
förtros kommunerna, inte begränsa deras attansvar genom

självständig initiera omprövninglänsstyrelsen rätt attges en
enskilda sådan ordning otillfreds-beslut i ärenden. Enav vore

till enskilde tillståndshavaren,ställande med hänsyn denäven
hamnar i mellan två myndigheter. Till dettasom en process

sigkan läggas synpunkten sådan ordning knappast teratt en
rationell från ekonomiska praktiska utgångspunkter.och Läns-

tillståndsgiv-styrelsen skulle, den avlastats självatrots att
ningen, följa enskilda tillståndsärenden förbehöva alla att

vilka fattaskunna bedöma de beslut kommunenav som av
bör därför inteöverklagas. Utredaren länsstyrel-attsom anser

finnsbör överklaga kommunens beslut.rätt Detattsen ges
bättre tillvara sakkunskap, främstvägar länsstyrelsemasatt ta

utökad tillsyn den kommunala verksamheten.övergenom
Beträffande andra intressenters överklaga LHD-besluträtt att

tilläggaskan följande. allmänna regler överklagandeAv om
förvaltningsbeslut följer endast den berörsatt ettav som av

beslut har Någon anledning återgåöverklaga detta.rätt att att
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till iden detta avseende avvikande ordning tidigare til-som
förlämpades LHD-ärenden finns enligt meningutredarens

inte. överklaganderätt för organisationer m.fl. iEn ärendeett
enskild tillständshavare sakligtrörande sig inte motive-teren

rad bakgrund åvilardet kommunen bevakamot att attav
allmänna intressen i dessa skulle uppståärenden. Det en
egendomlig situation å sidankommunen och vissaom ena
kommunmedlemmar å andra sidan kunde vad deprocessa om
allmänna intressena kräver i enskild.ärende rör lett som en
vilken utsträckning kan ha i intresserättt.ex. att egetgrannar
överklaga serveringstillstånd för närvarande inte klartärett

fåroch besvaras rättspraxis.genom
slutligenbör framhållas föreslagna förDet den ordningenatt

överklagande i inte innebärLHD-ärenden enpartsprocessen
där endast den enskilde tillståndssökande förakan talan.

Kommunen, skall allmänna intressena,bevaka de harsom
möjlighet utveckla förgrunderna avslagsbeslut och kan,att ett

beslutet skulle ändras i efter överklagandedomstol denom av
enskilde, i sin ändringsbeslutet jfröverklaga Regerings-tur

dom den 9 1992rättens november i mål 2888-1992, där
domstolen sakprövat kommuns besvär länssty-över etten av

meddelatrelsen tillfälligt serveringstillstånd.
Utredaren sammanfattningsvis det saknas skälatt attanser

införa från den normala förvaltningsprocessen avvikande

regler överklagande beslut enligt LHD.om av

8.1.5 Resurser och genomförande

enkät till länsstyrelsenDen vissaoch kommuner utred-som
ningen bekräftargjort i drag de beräkningar tidiga-stora som

gjorts de föranvänds LHD-ärenden när-re av resurser som
uppgifter framgår avsnitten 6.2 6.3och densamtmare av

bilagda 80enkäten. Omkring länsstyrelsemasprocent av
för för tillståndsprövning.LHD användsresurser

Vid överföring till kommunerna tillståndsgivningenen av
det arbete utförsersätts i kommunerna i sådana ären-som nu

den med samlad beredning, innefattande den s.k.ävenen
behovsprövning i samband med tillgörs yttrandesom nu
länsstyrelsen. arbetsmängd tillkommerDen i kommuner-som

blir därför inte lika den avlastning skerstorna som som
länsstyrelserna. sådan förändringEn bör tillleda ökadeatt
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för tillsyn frigörs Möjligheternahos länsstyrelserna.resurser
rationell handläggning de funktionerna till-till ökar treom

stånd, återkallelse hållstillsyn och hos kommuner-samman
förfall fortsätter del det dubbelarbeteI annat somna. en av

oundvikligen mellannärvarande sker delasatt ansvaretgenom
rollfördelning delänsstyrelse och kommun. klar mellanEn

effektivt utnyttjandeberörda myndigheterna underlättar ett av
de för LHD.avsättsresurser som

resurstillskott iemellertid klart visst behövsDet är att ett
för för allakommunerna dessa skall kunnaatt ta ansvaret

enskilda uppskattningar gjortsärenden enligt Vissa harLHD.
de kommuner enkäten avsnitt 3.besvarat se Dessaav som

uppskattningar förefaller emellertid tilltagna i överkant,vara
vilket haftkan bero på enkäten dels intede besvaratatt som
någon kännedom flertalet pådet LHD-ärenden läns-storaom
styrelserna, dels inte ofta finnsbeaktat den kompetens som

Äveninom andra delar den kommunala förvaltningen.av en
jämförelse med de för närvarande användsresurser som av
länsstyrelserna visar de överskattatsvarande kommunernaatt

Ävenden arbetsmängd fråga. försiktigi med be-ärsom en
dömning förefaller det rimligt uppskatta den arbetsmängdatt

tillkommer efter olika rationaliseringsmöjligheterdet attsom
beaktats till klart lägre siffra 49 årsarbetskrafterdeänen som
för närvarande används länsstyrelserna.av

naturligaDen vägen täcka de kostnader tillkommeratt som
för kommunerna förefaller avgifter, vilket redanvara genom

länsstyrelserna för tillstånd enligt Omtas ut LHD.nu av
tillståndsgivningen flyttas till kommunerna bör dessaöver

rätt motsvarande avgifter efter grunderatt ta utges som
självkommunen bestämmer. frågakan bliDet t.ex. att taom

olika hög avgift för olika kategorier tillstånd med hän-ut av
till hur mycket arbete de kräver för kommunen.syn
närliggande frågaEn är kommunernas möjlighet att taom

avgift bör begränsas till själva tillståndsgivningen ellerut ut-
täcka ocksåtill kostnader försträckas tillsyn. sådanMotatt en

avgiftsmöjlighet talar kommunen redan har tillsyns-att ettnu
möjlighetenligt avgift förLHD dennautan att ta utansvar

Å sidan medförandra kommunalisering till-tillsyn. en av
därmed sammanhängande funktionerståndsgivningen och att

måste intensifieras såtillsynsverksamhet denkommunernas att

tillsyn tillståndshavarnaeffektiv löpande övergaranterar en
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tillräckliga skalloch deras verksamheter. För att resurser
för tillsynen enligt utredarens meningbör detavsättas övervä-
införa avgiftsmöjlighet också för fårdetta. Detatt engas

i förekommande fall sådanaförutsättas kommunernaatt tar ut

avgifter efter inte efter antal till-schablonsystem och detett
specialmo-synsbesök gjorts i visst fall e.d. vidareseettsom

tiveringen.
genomförandet för kommunendet gäller denNär täm-av

förändring tillstånd,ligen det innebär allöverstora att tasom
tillsyn former ingripanden för-omedelbar olikasamt motav

sumliga tillståndshavare inställer sig också frågan hur den

lång tidkunskap och erfarenhet under byggts hosuppsom
särskiltlänsstyrelserna skall kunna utnyttjas. gällerDetta

den första tiden, medan kommunerna successivt byggerunder

erforderlig för ibland komplicera-kompetens klara deattupp
uppgifterna. den bakgrunden detde Utredaren mot attanser

bör inte omedelbart låta de reglerna slåövervägas att nya
fullt låtaigenom under övergångstid länsstyrelsenut, utan en

spela aktivt vägledande roll också i enskilda ärenden.en mera
föreskriverkan ske ÖvergångsbestämmelserDetta genom som

länsstyrelsen innan fattar vissaskall höras kommunenatt
viktigare ingripande sådaneller för enskilde beslut.den En

övergångstid kan till förslagsvis år. Under den tidensättas tre
bör länsstyrelsen intensifierad tillsyn.även utöva en mer
Därefter bör det finnas sådan kompetens tillgänglig i kom-en

här också erinras den föreslagna möjlig-kanmunerna om-
för vissa uppgif-heten uppdra kommunatt attannan svara

enligt inte finnas betänkligheter frånLHD det börter att-
rättssäkerhetssynpunkt fullalåta kommunerna detatt ta an-

för enskilda tillståndsären-alla beslut rörsvaret typer av som
den.

Länsstyrelsens tillsynsverksamhet kommer tidigaresom
framhållits få delvis inriktningändrad kommunernaatt en om
får för enskilda sinde ärendena och tyngd-ansvaret mera
punkt i stöd och vägledning till kommunerna, inbegripet
uppföljning visskommunernas praxis och kontroll hurav av
enskilda handläggs. viktigtärenden deDet är att resurser som
frigörs vid tillstândsprövninghos länsstyrelserna kommunalen
verkligen utnyttjas för sådan tillsyn. Totalt bör därmedsett
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jämfört med nuvarandetillsynen enligt kunna utökasLHD

ordning.

8.2 Specialmotivering

1977293ändring i8.2.1 till Lag lagenFörslaget om
handel med dryckerom

5 7 §

Ändringen i ställetinnebär det blir vederbörande kommunatt
parti-för får uppgiften tillstånd tilllänsstyrelsen attsom ge

och detaljhandel med öl.

Vilket få berorkommunalt bör detta ansvarorgan som
lokala förutsättningar på vilken organisation och kompe-och

finns därförpå olika håll i kommunen. börDettens som
bestämmas själv jfr 61kommunen §.av

58 §

Ändringen innebär förblir i stället länssty-det kommunenatt
relsen får tillfälligaför såvällämnaansvaret attsom som

serveringstillstånd.permanenta
De serveringstillstånden till klub-permanenta restauranger,

m.fl.bar de svårutredda tillståndsären-är och krävandemest
dena enligt LHD. inte vissa kommuner kanDet uteslutetär att
behöva förstärka sin kompetens för kunna handlägga dessaatt

Ärendenatillfredsställande intekräver endastsätt.ett
kunskaper inom det sociala området miljö- ocht.ex. samt
hälsoskyddsomrâdet också bokföring,kunskaperutan t.ex.om
Skatteregler, arbetsrättsliga förhållanden sedvänja inomsamt
näringslivet. Mycket denna finnaskompetens kan dockav

håll inomolika kommunens organisation. självfalletDet är

viktigt samordna och till vidhela denna kunskapatt ta vara
handläggningen frågor serveringstillstånd. Mycketav om

fördärförtalar dessa ärenden handläggs centralt inomatt en
också viktigtkommun. Det är den politiska ledningen iatt

får samlad bild kommunens praxis.kommunen Deen av
förriktlinjerna handläggning beslutsfunktionerochnärmare

beaktande vad anförts utformasmed kom-bör av som nu av
61 §.själv semunen

anlita för fullgörandekommunMöjligheten att annan av
tillståndsärenden behandlas 62i underutredningar m.m.
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59 §

stycket oförändrat iFörsta sak.är

Tillägget till paragrafen innebär kommunen rättatt attges
avgift för prövningen ansökningar tillståndutta av om avse-

ende parti- och detaljhandel med öl klass allasamt typer av
serveringstillstånd. Grunderna för avgiftsuttaget bestäm-bör

kommunfullmäktige självfallet följaoch de allmännamas av
finns beträffande jfr 3 fjärdekrav kommunala §taxorsom

stycket lagen 1982636 visstanordnande automatspelom av
RÅ 1986 ref. 30. avgift omfattar enligtRättensamt att ta ut

förslaget såväl själva tillståndsprövningen förkostnadsom
löpande tillsyn tillståndshavarna. Avsikten avgifts-över är att

möjligheten tillsynskall täcka också den utökade omedelbara
kommer falla på kommunen i och med länsstyrel-att attsom
tillsyn får inriktning specialmotiveringen tillsesens en annan

69 avgift tillsyn förutsätts§. för beräknasDen tas utsom
efter schablon och inte efter antal tillsynstillfállendet som
kommunen finner erforderligt i varje särskilt fall. hind-Detta

inte uppdelning olikapå avgiftsklasser med hänsyn tillrar en
varierandedet behov tillsyn kan föreligga för olikaav som

serveringsställen.typer av
Möjligheten fullgöralåta kommun själva tillsyns-att annan

uppgifterna behandlas under 62

60 §

Ändringen i första stycket i första hand anpassning tillär en
kommunen själv föreslås besluta tillstånd. Polismyndig-att om

hetens yttrande, hittills varit obligatoriskt i alla ärendensom
serveringstillstånd, bör emellertid kunnapermanentaom

underlåtas ändå måste avslåsansökan uppenbartom en av
andra skäl. så ansökan inte fårDetta har uttryckts att en
bifallas polismyndighetens yttrande inhämtats. Enutan att
motsvarande ändring har gjorts i andra stycket beträffande

från militär chef.yttrande det tredje följerAv stycket attnya
yttrande skall inhämtas från polismyndigheten då detäven

fråga överföra tillstånd till innehavare.är att ettom en ny
De yttranden eller andra uppgifter inhämtas i till-ettsom

stândsärende måste självfallet kommuniceras med den sökande
i enlighet med reglerna i 17 förvaltningslagen 1986223,§

RÅjfr 1992 ref. 20. detI sammanhanget bör observeras att
det inte föreslås någon för kommunen inhämta utdragrätt att
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kriminalregister polisregister tillståndsärendena.och i Detur
får förutsättas polismyndigheten i sitt yttrande redovisaratt
sådana uppgifter i den mån de beskaffenhet attanses vara av

inverkaböra på bedömningen frågan serveringstillståndav om
jfr 8 § lagen 1965 94 polisregister.om

Nuvarande tredje fjärdeoch styckena i paragrafen förslås

utgå följd föreslåskommunen bli tillståndsmyndig-attsom av
het.

61 §

Paragrafen, för närvarande behandlar falletdet kom-attsom
i sitt yttrande till länsstyrelsen avstyrkt ansökanmunen en om

serveringstillstånd det s.k. kommunala förlorar sinvetot- -
funktion det blir kommunen själv tillstånds-när beslutar isom
frågan. bestämmelse föreslåsDenna därför upphävd. Frågan

det kommunala diskuteras i övrigt i de allmännavetotom
övervägandena avsnitt 8.1.4.se

tidigare framhållitsSom bör det kommunen självvara som
vilket eller vilkaavgör kommunala skallorgan som svara

för LHD-ärendena med hänsyn till den kompe-sammansatta
dessa kräver. lydelsen paragrafenDen klar-tens som nya av

detta.gör

62 §

Paragrafen innehåller för närvarande regler kungörandeom
beslut serveringstillstånd. Detta byggdepermanentav om

tidigareden gällande besvärsordningen, enligt vilken beslut

länsstyrelsen enligt överklagades till Socialstyrelsen.LHDav
Sedan detta ändrats år 1990 så besluten i ställetsätt att
överklagas till kammarrätten förvaltningsprocesslagenshar

1971291 regler och den praxis beträffande bl.a. tillrätten

överklagande utbildats i förvaltningsdomstolama blivitsom
tillämpliga iäven LHD-ärenden. inneburitDetta har bl.a. att
kretsen besvärsberättigade har beskurits. Regeringsrättenav

i någrahar år 1992avgöranden sålunda slagit fast bl.a.att
kommunmedlem sådan nykterhetsorganisation intesamtsom

RÅhar anförarätt besvär sådana tillståndsbeslutöveratt
1992 ref. 13 I-III. För de berörda skall fånärmast känne-att
dom beslut de viljakan överklaga krävs inteettom som
kungörande. skall iDe allmänhet underrättas direkt be-om
slutet enligt 21 § förvaltningslagen. Kungörandeförfarandet,



107SOU 199331 Utredningens förslag

därfördessutom kostsamt, bör kunna upphöra.är Be-som
föreslåsstämmelsen sålunda upphävd.

Enligt paragrafens lydelse får kommun träffa avtalnya en
med kommun den skall fullgöra vissaatten annan om senare

uppgifter enligtkommunala gäller dock inteLHD. Detta

själva beslutsfattandet i tillståndärenden eller ingripan-om
enskilda tillståndshavare.den Avsikten främstärmot att ge

mindre kommuner med begränsat antal LHD-ärenden möj-ett
lighet anlita kommun främst för tillsynsuppgifteratt en annan

komplicerade tillståndsutredningar.och Tillsynen kanmera
härigenom inordnas i organiserat schema ochstörreett ge-
nomföras planmässigt effektivt. frågaoch utred-Imera om
ningar 0.d. märks framför allt utredningar vissa misstänk-om

ekonomiska oegentligheter, vilka särskildkan kräva sak-ta
kunskap. har emellertid inteDet bedömts lämpligt låtaatt en
kommun kunna sigavhända själva beslutsfunktionen iäven

enskildade ärendena föroch därmed bevaka deansvaret att
alkoholpolitiskaallmänna intressena.

kan tilläggas det självfallet inte föreligger någotDet att
hinder för kommun anlita fristående expertis elleratten

ikonsulter LHD-ärenden så länge inte anförtros uppgif-dessa
innefattar någon form myndighetsutövning. Dettater som av

följer allmänna påkallarregler och inte någon särskildav
bestämmelse. Kommunen måste emellertid beakta de sekre-

tessfrågor därvid kan uppkomma.som

65 §

stycket i paragrafen, vilkenFörsta reglerar möjligheten att
ingripa i vissa fall försäljning alkoholfrianär dryckerav
förorsakar olägenheter, oförändrat. andra stycket harär I
kommunen upptagits beslutande myndighet i förställetsom
länsstyrelsen. Utredningen erfarit Alkoholpolitis-har denatt
ka kommissionen föreslå dennaöverväger bestämmelseatt att

Utredningen,utmönstras delar uppfattningenLHD.ur som
regel detta faller utanförslag egentliga till-LHDsatt en av

lämpningsområde, emellertid bestämmelsen skallattanser om
kvarstå kommunen bör beslutanderåtten. harKommunenges
bl.a. sin löpande tillsyn bättre överblick denövergenom
lokala ordningssituationen.
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66 §
oförändrat.stycketFörsta andra stycket har kommunenär I

upptagits beslutande myndighet i förstället länsstyrelsen.som
Även motiverat tilldetta med hänsyn kommunensär större
lokalkännedom och till sambandet tillståndsprövningmed och

tillsyn enligt vilket föreslås bli kommunala uppgifter.LHD,
Beslut bör självfallet fattas i samråd polismyndigheten.med

67 §

Paragrafen innebär för närvarande länsstyrelsens beslutatt
enligt lagen gäller omedelbart inte harDenannatom anges.
ändrats så idetta stället kommer gälla för kommunensatt att

Enligt förslagetmotsvarande beslut. kvarstår inte några fall
då länsstyrelsen fatta ihar beslut enskilda ärendenatt om
tillstånd förbud.eller därförLänsstyrelsen har inte inämnts

lagtexten.

68 §

Paragrafen, innehåller regler överklagande beslutsom om av
enligt lagen, såhar kompletterats kommunens beslut kom-att

ikunna överklagas ordning. Samtidigt föreslåsattmer samma
besvärsinstansen såändrad överklagande genomgåendeatt

Ären-skall ske hos länsrätten i förstället hos kammarrätten.
dena följabör den instansordningennormala i förvaltnings-

Ävendomstolama, förstdvs. länsrätten. i fallprövas dettaav
har hänvisningen till länsstyrelsens fått utgå,beslut eftersom

enligt förslaget inga beslut i enskilda ärenden kommer att
ligga på länsstyrelsen.

69 §

Paragrafen reglerar tillsynen enligt lagen. ändringarDe som
föreslås i huvudsak följdär föreslåskommunen bliatten av
tillståndsmyndighet i förstället tidigare länsstyrelsen.som

Liksom tidigare både länsstyrelser, kommuner ochavses
polismyndigheter ha tillsynsansvar. till-Det kommunalaett

hittills legat på socialnämnden, ibör kon-synsansvaret som
sekvens med kommunen föreslås själv kunna beslutaatt om
organisationen tillståndsgivningen enligt i fortsätt-LHD,av
ningen inte ha denna begränsning kommunenutan avse som
sådan.

följer förslagetDet länsstyrelsens tillsyn fåböratt ettav
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delvis innehåll tidigare. Sålunda i förstabör det handänannat
tillståndsmyndigheten, dvs. kommunen, sköter denvara som

löpande övervakningen fåttde tillståndattav personer som
sköter sin verksamhet på förutsatts.det Länsstyrel-sätt som

tillsyn bör i gengäld kunna inriktas vägledningmotsens mera
och tillstöd kommunerna i uppgifter tillderas och över-att
vaka rättstillämpning och ärendehandläggning skeratt ett

står isätt överensstämmelse med börLHD. Detsom senare
kunna innefattaäven länsstyrelsen på grund anmälanatt av-

eller på initiativ inspektioner ellergör andra kontrollereget -
i enskilda ärenden. Länsstyrelsen också möjligheterhar större

kommunernaän och de polismyndighetemalokala att mera
följagenerellt tillämpninglagens dröjsmåloch kan infor-utan

principiellt viktiga rättsfall eller kommandet.ex.mera om
regeländringar. Den ändrade rollfördelningen i fråga om
tillsynen bör markeras i lagtexten.

Socialstyrelsens tillsyn bör inriktas på uppföljning och ut-
värdering verksamheten på vid behov aktualiserasamt attav
frågan eventuella lagändringar eller andra åtgärderom som

påkalladekan från statsmaktemas sida. Självfallet åvilaranses
ocksådet Socialstyrelsen rådallmänna sprida infor-att genom

mation lagens tillämpning föroch verka enhetlig rätts-om en
tillämpning.

Övergångsbestämmelserna

tillFörslaget Övergångsbestämmelser innebär modifieraden
iprocedur ärenden serveringstillstånd ochpermanentaom

återkallelse begränsningoch meddelat tillstånd underom av
tid år efter de bestämmelsernas ikraftträdande.treen av nya

Enligt förslaget skall kommunen i dessa fall inhämta länssty-
relsens yttrande innan beslut fattas. övergångsprocedurDenna

motiveradär särskilt i mindredet kommuner kan krävasattav
viss anpassningstid för bygga erforderlig kompe-atten upp en

för handläggning komplicerade LHD-ärenden.tens av mera
flertaletDet LHD-ärenden har för övrigt inte alls remit-stora

till kommunerna avsnitt 6.4, varför hittillsse dessaterats
inte haft anledning vilka sådanaöverväga krav ärenden kanatt
ställa kompetens och organisation.

Det vidareär angeläget erfarenhetden under långatt som
tid byggts hos länsstyrelserna till i utvecklings-tasupp vara
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Efter några år emellertidhos kommunerna. bör detprocessen
finnas förutsättningar för rättstillämpning ienhetligen mera

varför principielltkommunerna, den ordning här ansettssom
riktig få fulltdå bör kunna genomslag.

framhållsSom i den allmänna motiveringen bör det under
frånövergångstiden också intensiñerad tillsynutövas en

sida i syfte stödlänsstyrelsens kommunerna detatt ge som
erfordras till dess de byggt sin kompetens.upp egen

8.2.2 till ändring iFörslaget Lag sekretesslagenom
1989100

uppgifter enskilds ekonomiska förhållandenFör om som
framkommer i tillstånd enligt förärenden gällerLHDom

8 6närvarande sekretess enligt kap. § sekretesslagen. Detta

lagrum dock endast sikte på statliga myndigheters verk-tar
Vid överföring till-samhet, dvs. här länsstyrelsen. en av

ståndsprövningen till därför komplette-kommunerna krävs en
rande sekretessbestämmelse. Enligt mening kan detutredarens

lämpligt föra in denna i 8 behandlarkap. 7attvara som
liknandeandra verksamheter myndigheter.hos kommunala

dock viktigt sådana frågor praxisDet är kommunensatt som
vid tillståndsprövning enligt bli föremål förkan allmänLHD

Tilldebatt. skillnad från därför sekre-vad gäller börsom nu
inte omfatta själva besluten i sådana ärenden.tessen
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9 Allmän bakgrund

l Inledning

föregicksLVM äldre lag från år 1981 i ämne.av en samma
Enligt den äldre hadeLVM länsstyrelsen hela föransvaret
utredning och ansökan tvångsvård missbrukare. sittlom av
betänkande SOU 198722 föreslog emellertid den s.k. so-
cialberedningen socialnämndema skulle fåatt störreett ansvar
för själva utredningsarbetet, länsstyrelsen fortfarandeattmen
skulle ha huvudansvaret för utredning och ansökan vårdom
enligt LVM.

Socialberedningens förslag fick blandat mottagande. Ettett
flertal remissinstanser tillstyrkte beredningens förslag eller
ville behålla den dåvarande 0rdningen.Andra remissinstanser
avstyrkte beredningens förslag och ville socialnämndemage
hela för utredning och ansökanansvaret vård enligt LVM.om
Riksdagen beslutade i enlighet regeringensmed proposition
1987882147 länsstyrelsen skulle behållaatt föransvaret
utredning och ansökan socialnämnden skulle anlitasattmen

självaför utredningsarbetet. sambandI med riksdagsbehand-
lingen reserverade sig de borgerliga partierna förslagetmot

föreslogoch skullei stället socialnämndema fullaatt ges
för utredning och ansökan enligt LVM.ansvaret

Det har således funnits olika uppfattningar länsstyrelsensom
roll handläggningennär det gäller Dis-LVM-ärenden.av
kussionen inte iRedan sambandär med nykterhets-attny.
vårdslagen avskaffades och socialtjänstlagen ochersattes av

förekomLVM olika meningar skulle ha ansvaretom vem som
för tvångsvårdeventuell missbrukare.av

skäl tillEtt behålla för utredning och ansökanatt ansvaret
hos länsstyrelsen har varit förutsättningarskapa föratt en
enhetlig bedömning vårdbehovet i LVM-ärenden. Det harav
bl.a. anförts skildadet kan föreligga bedömningaratt om
behovet LVM-vård i det enskilda fallet och det i sådanaattav
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fristående frånfall finnas instans,kan skäl äratt somen
anförts social-socialtjänsten frågan. harHäremotprövar att

praktiken genomför delar utrednings-nämnderna i stora av
också för de fortsatta vårdinsatser-och dearbetet att ansvarar

från själva tvångsvården.bortsettna
19899 sociala funktio-betänkandet LänsstyrelsemasDsI

grund resursbrist haftredovisas länsstyrelsernaatt avner,
tillsynsuppgifter det sociala området.svårt fullgöra sinaatt

ansökningsförfarandet ibl.a.Behovet LVM-översynen avav
ärenden framhölls.

i sin promemoria LänsstyrelsensStatskontoret konstaterade

1990-08-14funktion läns-sociala resursbehov, PM att om-
fullgöra tillsynsuppgifter i framti-skall kunna sinastyrelserna

ståndmåste antingen betydande resurstillskott komma tillden
för frigöraeller åtgärder vidtas där. Stats-andra att resurser

ansåg möjligt genomföra lagändringarkontoret det att som
så tillsynsansvaretskulle frigöra skulle klarasattresurser

organisationen.inom för befintliga Statskontoretdenramen
handläggningföreslog därför bl.a. ärenden enligt LVMatt av

överföras tillskulle kommunerna.

9.2 Tidigare sociala vårdlagar

1913102första egentliga sociala vårdlagen lagenDen var
behandling alkoholister, vilken kraft år 1916.trädde iom av

lagstiftningen omdebatterad. Lagstift-Den mycketnya var
ningen reglerade uteslutade tvångsvården denav som var
hemfallen frågan frivillig vårddryckenskap och om

intebehandlades alls. den lagstiftningen uppfattadesI alkoho-
listen social skadegörare, måstesamhälletsom en som
skydda sig emot.

På 1930-talet inleddes långvarigt socialpolitiskt reform-ett
arbete, utgjort grund för den sociala trygghetspoli-som senare
tiken. Insikten socialökade sambanden mellan miljö ochom
olika socialahälso- och problem.typer av

1913 års alkoholistlag år 1931 1931233lagenersattes av
alkoholister.behandling den lagstiftningenI betonadesom av

också i viss utsträckning individen.omsorgen om
lagen 1954579 nykterhetsvård, den s.k. nykterhets-I om

vårdslagen tonvikten frivilligaNvL lades vid förebyggande
,

insatser för individen. Tvångsmässiga ingripanden in-mot
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dividen tillgripasskulle först det klarlagt detattom var var
otillräckligt frivilligamed åtgärder. Kommunernas nykter-
hetsnämnder fick därigenom kraftigt ökat ansvarsområde.ett

krävdesDet inte hemfallenhet för frivilliga åtgärderatt
skulle kunna komma i fråga det räckte missbrukmedutan
för nämnden skulle kunna besluta hjälpåtgärder.att om

Den hemfallen missbruk kunde enligt nykter-som var
hetsvårdslagen ställas under övervakning i de fall han

farliga för personliga säkerhet eller hälsa ellervar annans
för liv,eget

b någon han skyldig försörja för vanvård,utsatte attvar

lågc det allmänna till last,

d stånd försörja sig själv ellerattvar ur

fördee för närboende störande levnadssätt.ett grovt

Nämnden kunde också ingripa missbrukaren förde ettom
kringflackande liv försöka ärligen försörja sig.utan att

de fall hjälpåtgärderI eller övervakning inte medfört att
missbrukaren återgått till nyktert liv eller inte kundeett antas

någon effekt kunde missbrukaren tvångsintas allmän
vårdanstalt eller erkänd anstalt. fanns möjlighetDet föräven

polisstyrelsen tillfälligt omhänderta missbrukaren i vissaatt
akuta situationer. Tvångsintagning beslutades länsstyrelsenav
fram till år 1971, därefter länsrätten ansökan nykter-av av
hetsnämnden elleri särskilda fall polisstyrelsen. Tvångsvården
enligt nykterhetsvårdslagen omfattade i normalfallet årett men
kunde vid återfall förlängas till två år. vissa speciella fallI
kunde vårdtiden förlängas ända till fyra år.upp

1960-Under 1970-talenoch minskade antalet personer som
föremålblev för såväl hjälp- tvångsåtgärder enligt nyk-som

terhetsvårdslagen, alkoholkonsumtionen och alkohol-trots att
missbruket samtidigt ökade. Bakom denna utveckling låg en
förändrad på det nykterhetsvårdande arbetet och för-syn
hållningssättet till klienterna inom dåvarande socialvår-den
den. Nykterhetsvårdslagen förle-betraktades alltmer som en
gad lagstiftning sigoch motståndet tvångsåtgärder växtemot
allt starkare.
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9.3 Socialtjänstreformen och LVM

Socialutredningen9.3. 1

regeringen tillsattaåren 1967-1977 arbetade denUnder av
dåvarandehela densocialutredningen meds.k. överatt se

år 1974Socialutredningensociallagstiftningen. ettavgav
Socialvården Mål och197439principbetänkande SOU -

hjälp åtgärderansåg samhällets ochUtredningenmedel. att
frivilliga former.erbjudas imissbrukare skulle Dettaavseende

motiverathumanitära skälskulle gälla detnäräven varav
skydd och hjälp.ingripande till vårdbehövandesdenmed ett

utvidgamöjligheternaSocialutredningen diskuterade bl.a. att
psykiat-1966293tillämpningsområdet för slutenlagen om

förtillgodose vårdbehovetfall förrisk vård i vissa LSPV att
sådan vård inomUtredningen fann dockmissbrukare. att en

medicinsktutsträckning skullesjukvården i allt för stor ge
Därmed skulle depå missbruksproblemen.inriktade lösningar

Utredningen avvisa-isociala komma bakgrunden.aspekterna
medförde skullevilket detutvidgning LSPV,de atten av

försärskild avseende missbrukare ersättabehövas lag atten
nykterhetsvårdslagen.

197740 Social-slutbetänkande SOUsocialutredningensI

ansågmotiv,socialförsäkringstillägg, lagar ochtjänst och

Någon ändringmajoriteten borde slopas. LSPVNvLatt av
vårdfrivillig inomföreslogs inte i förordadesoch stället

socialtjänstlagen.för den föreslagnaramen
altemativförslagSocialutredningen framlade dock ett om

itvångsvård missbrukare inom socialtjänsten och reser-enav
förslag.vation sig minoritet bakomställde dettaen

9.3.2 LPV-förslaget

socialutredningen pågick LSPV.ämsides medJ översynen av
1977inom Socialstyrelsen överlämnade årEn expertgrupp en

förslag till psykiatrisk vård Socialstyrel-med lagrapport om
i1977 föreslogs inte ändringarredovisar 14. dockDärsen

vård enligt lagstiftning.det gällde beredande dennasak när av
dåvarande chefen för Socialde-Under år 1977 tillsatte den

tillarbetsgrupp, hade uppdrag bl.a.partementet atten som
socialutredningens förslagbakgrund komma med ettmot av

för regeringens vårdunderlag ställningstagande det gälldenär
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missbrukaresamtycke alkohol och narkotikautan vuxnaax av
inom socialvården och sjukvården. Våren 1978 redovisade

arbetsgruppen sin 19788 VårdDs samtyckerapport utan
inom socialvård sjukvård.och Vårdtiden skulle enligt försla-

begränsas till fyra veckor. Arbetsgruppens föreslog vidareget
ändring i LSIV, enligt förslaget-LPV innebaren som en-

särreglering beträffande missbrukare alltså skulle kunnasom
viss tvångsvård inom den psykiatriska vården. Enges om-

fattande kritik riçtades LPV-förslaget innebarbl.a.mot som
de hade missbruksproblem skulle behandlasatt som som

psykiskt sjuka vårdas påoch sådana institutioner.

propositioner 1979801,I socialtjänsten,Om vilken i ak-
tuella delar byggde på majoritetsförslaget i socialutredningen

arbetsgruppens förslag ansåg departementschefen delsamt A
,

508 syftet vårdenmed skulle rädda liv elleratt att atts. vara
skydda hälsa ocl det denna bakgrund rimligtatt mot attvar

denna vård och behandling inom för sjukvården.ge ramen

9.3.3 Det första förslaget till LVM

Riksdagens socizlutskott anförde i sitt betänkande 1979 80

62SoU44, det viktigt frågan tvångsvårdat atts. var om av
missbrukare besutades i bred politisk enighet. Tidigareen

chefen förhade Socialdepartementet tillsatt parlamentarisken
förkommitté ortsätta lagstiftningenöversynen vårdatt av om
enskilcesden vilja följaoch tillämpningen dennamot av

lagstiftning samtföreslå eventuella ändringar. före-Utskottet
den parlanentariskaslog kommittén få iskulle uppdragatt att

gång utredt fråganän tvångsvård missbruka-en om av vuxna
re.

Riksdagen, avslog LPV-förslaget godkändeson men pro-
positionen följdei utskottet. 1980övrgt, maj utsågsI en
särskild kommité för över bestämmelserna vårdatt se om

nom socialtjänst-samtycke sjukvårdslagstiftningochutan
Kommittér socialberedningen och redovi-antog namnetm. m.

sade förslag til vård missbrukare 19817.SOUett av vuxna
Betänkandet enhälligt och grundade sig betydandevar
sammanjämkningar mellan olika principiella ståndpunkter och

uppfattningar. Popositionen 1981828 följde beredningens
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förslag på alla punkter, och lagen i kraftnästan trädde den 1

januari 1982.

9.3.4 19811243 vårdLagen missbrukare i vissaom av
fall den äldre LVM

tidigare liksomDen LVM den nuvarande tvångslagvar en
inom socialtjänsten. kunde för beredaDen användas att
tvångsvård missbrukare alkohol eller narkotika.vuxna av

stadgades de i socialtjänstlagenI LVM angivna målenatt
skall vägledande. innebär vårdenDet bl.a. skallattvara
bygga på förrespekt den enskildes älvbestämmanderätt och

integritet.
Förutsättningar för tvångsvård enligt den tidigare LVM-lag-

stiftningen missbrukaren på grund fortgåendeatt ettvar av
missbruk alkohol och narkotika i trängande behovav var av
vård för komma ifrån sitt missbruk och detta vårdbehovatt att
inte kunde tillgodoses på inom exempelvis social-sättannat
tjänstens ansvarsområde. fordrades förDet beslut LVM-om
värd missbrukaren till följd missbruket sin fysis-att utsatteav
ka och psykiska hälsa för allvarlig fara tilleller han följdatt

missbruket kunde befaras allvarligt skada sig själv ellerav
någon närstående.

Under åren 1982-83 det övergångsvis fortfarande denvar
kommunala socialnämnden hade för utredningansvaretsom
och ansökan LVM-vård. Från och med år 1984 fick läns-om
styrelsen utredningsansvaret. Om efter utredning skäl för
LVM-vård ansågs föreligga upprättade länsstyrelsen en an-
sökan till länsrätten. sådanEn ansökan LVM-vård skulleom
innehålla redogörelse för den enskildes förhållanden, tidi-en

åtgärder föroch den planerade värden. läkarintygEttgare
skulle bifogas ansökan.

Polismyndigheten hade rätt omedelbart omhändertaatt en
missbrukare beslut vård enligt inteLVM kunde avvak-om om

Efter ansökan LVM-vård hade länsrätten ocksåtas. möj-om
lighet besluta omedelbart omhändertagande.att om
Skyldighet anmälan tillgöra länsstyrelsenatt behovom av

statligaLVM-vård åvilade och kommunala myndigheter som
i sin regelbundet komverksamhet i kontakt med missbrukare.

omfattadeAnmälningsplikten också läkare kom i kontaktsom
vilkamed missbrukare i behov LVM-vård intevar av om
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tillgodoses inom sjukvården.vårdbehovet kunde
två månaderuppgick i normalfallet tillVårdtiden högst men

två månader.fall förlängas med ytterligarekunde i vissa högst
bedrivas på särskilda LVM-hem, drevsVården skulle som av

landsting eller kommun.

LVM9.3.5 Statistik avseende den äldre

Året 19811243 trädde i kraftinnan den äldre LVM var
tvångsvård enligt2.919 föremål för den gamla nyk-personer

007 tvångsin-terhetsvärdslagen år genomfördes 1och samma
tagningar på olika vårdinstitutioner. Efter det den äldreatt

1982 kraftigt antaletbörjat gälla reduceradesLVM personer
föremål för tvångsvård.som var

tvångsintagningar10 AntaletTabell m.m.

År AntalTvångsintagningar personer

919007 21981 l
8231982 930
8270201983 1
1051984 1 173 1
2011985 2741 l

241 2191986 1 1
3181987 364 l1
5381988 555l l

Källa SCB

anmälningaråren 1982-1984 har uppgifter antalethurFör om
gått fåfördelar olika myndigheter intesig mellan att genom

1985-1988 reducerades framgårperiodenSCB. Under som
tabellen socialnämndernas andel antalet anmäl-nedan avav

ningar.
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Tabell 11 Antalet anmälningar

År 1985 1986 1987 1988

Antal anmälningar 2 958 2 646 2 962 3 540

Socialnämnd 58 % 58 % 55 % 48 %
Polis %15 %16 %21 24 %
läkare 19 % 21 % %19 23 %
Övriga 7 % 5 % 5 % 6 %

Källa SCB

Till länsstyrelserna inkom under åren 1985 till 1988 mellan
2 600 och 3 500 anmälningar LVM-vård. Av dessaom av-
skrevs betydande del eller omkring 50 Mycket taladeprocent.
för de främsta skälet tillatt avskrivningsbesluten vår-attvar
den kunde tillgodoses sätt.annat

Under perioden 1982-83 gällde särskilda Övergångsbestäm-
melser, innebar socialnämndema hadeattsom föransvaret
utredning och ansökan i avvaktan på länsstyrelserna skulleatt
kunna bygga sin organisation inom detta område. Iupp sam-
band med länsstyrelsernaatt över ökadetog antaletansvaret
ansökningar till länsrätterna påtagligt, vilket framgår tabel-av
len nedan.

12Tabell Antalet ansökningar

Ar Ansökningar Bifall bifall

1982 914 826 10 %
1983 937 867 7 %
1984 225l 1 131 8 %
1985 366l 2471 9 %
1986 377l 2701 8 %
1987 4881 1 374 8 %
1988 7101 5701 %8

Källa SCB
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Mellan åren 1982 1988och fördubbladesän antaletmer
omedelbara omhändertaganden. fattaRätt sådana beslutatt
hade polismyndigheten och länsrätten. Under perioden ökade
också polismyndigheten sin andel de omedelbara omhän-av
dertagandena.

Tabell 13 Antalet omedelbara omhändertaganden

År Antal beslut

1983 307
1984 469
1985 484
1986 460
1987 478
1988 661

Källa SCB

9.3.6 socialberedningens förslag till LVMny

äldre tillkomLVMDen kompromiss och skulle redansom en
enligt vad uttalades vid dess tillkomst intesom ses som en
definitiv lösning på frågan tvångsvård missbru-om av vuxna
kare.

socialberedningensEn uppgifter förutom uppfölj-av var, en
ning socialtjänstreformen i dess helhet, studera hurattav

tillämpadesLVM i praktiken.
Till de frågor beredningen särskilt skulle uppmärksam-som

reglerna vårdtider fråganoch behovetma var ettom om av
förenklat beslutsförfarande vid återfall.

socialberedningensI betänkande 198722SOU Missbrukar-

Socialtjänsten Tvångetoch redovisades förslag tillna ett en
revidering LVM. Det egentliga uppdraget avsåg över-av en

lagen, beredningen ansåg det inte rimligtsyn av attmen
begränsa sitt uppdrag till enbart tvångsvårdslagensatt avse
utformning. Beredningen ansåg tvångsvårdens roll ochatt
funktioner inte kunde diskuteras kunskap missbruketsutan om
omfattning och belystesDärutöver den frivilliga
vårdens möjligheter och begränsningar.
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ändringarna iföreslagnasocialberedningen LVMDe varav
innehållgrundläggandesådan karaktär lagensinte attav
införas,lag skulleföreslog dockförändrades. Man att en ny

syfte denfå ochden skulleatt somnamn sammasammamen
gamla lagen.

enskil-förslag deni socialberedningensGrundtanken attvar
Syftet skulle fort-avgörande.vård skulledes behov varaav

till frivillig vård ochmotivera missbrukarenfarande attvara
behandling.

beredningen akutlagskarak-hade enligtäldre LVMDen en
i fråga i myckettvångsvård kommakunde baraochtär, sena

situationer skulle kunnamissbruket istadier och somav
viktigtberedningen detEnligtbeskrivas akuta. attvarsom

stadium missbruket, bl.a. medingripa på tidigarekunna ett av
Socialberedningens förslagtill missbrukama.hänsyn de yngre

tvångsvård skulle kunnai delinnebar i korthet denna att ges,
fysiskasintill följd missbruketmissbrukarennär utsatteav

allvarligt försämradeför allvarlig fara ellerpsykiska hälsaoch
levnadsförhållanden i övrigt.sina

månader skulleföreslog vidare bl.a.Beredningen att sex
förlängningvårdtiden möjlighet till ochden längsta utanvara

skyldighet ingripa medockså samhälletsbetonade attman
indikationer uppfyllda. skulletvångsvård lagens Lagennär var

beroendeframkallande medelockså utvidgas till gälla andraatt
narkotika.alkohol ochän

föreslogomhändertaganden be-det gällde omedelbaraNär
sådanafå fattaredningen socialnämnden skulle rättäven attatt

polismyndigheten haft dennaTidigare hade endastbeslut.
efter från länsstyrel-vid sidan ansökanmöjlighet länsrättenav

ofta korn ivisat sig socialnämndema kontakthadeDet attsen.
hand omedelbart.med missbrukare, behövde An-tas omsom

sig till socialnämn-höriga till missbrukare inte sällanvände

i behov akutför missbrukareden anmälaatt att var aven
hjälp.

fortsättnings-ansåg länsstyrelsenSocialberedningen ävenatt
till länsrätten.vis skulle för utredning och ansökanansvara

myndighetansågsrättsäkerhetsskäl det bättreAv att annanen
frivilligtill vårdsocialnämnden möjligheternabedömdeän när

ansågs det vidare angelägetuttömda. rättssäkerhetsskälAvvar
leda rättstillämp-det fanns regionalt kundeatt ett organ som

priorite-Socialnämndemasningen enhetlighet.störremot en
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ringar kunde leda till skillnader i bedömningenlokalastora
vilka ärenden föras tillskulle domstol.av som

ansågs viktigtDet också anmälningar behovatt om av
LVM-vård från polis,läkare och andra myndigheter kontrolle-

någonrades utomstående myndighet. Socialberedningenav
konstaterade dock socialnämndema aktivareborde spelaatt en
roll tidigare föreslogochän nämnderna länsstyrelsernasatt
uppdrag skulle genomföra egentligaden LVM-utredningen.
På detta ökade möjligheterna försätt socialnämndema att
tidigt ikomma kontakt med missbrukaren för planera ochatt
genomföra vårdinsatser. Beredningen ikonstaterade samman-

också farhågomahanget visst dubbelarbete besan-att ettom
socialnämndenGenom ñck för egentligadetnats. att ansvaret

utredningsarbetet skulle riskerna för dubbelarbete kunna
minskas.

Socialberedningen föreslog vidare socialnämnden redanatt
under utredningstiden skulle kontaktman för miss-utse en
brukaren. Kontaktmannens uppgift skulle upprättaattvara en
plan för vården bistå missbrukaren i kontakten medsamt att
andra vårdgivare.

9.3.7 Regeringens proposition 198788l47

Vid remissbehandlingen fick socialberedningens förslag om
för utredning och vårdansökan mycket blan-ansvaret ettom

dat mottagande. Tolv remissinstanser tillstyrkte förslaget i
denna del 20 remissinstansermedan avstyrkte. Nio dessaav
föreslog den dåvarande ordningen skulle ligga fast, medanatt
elva remissinstanser ansåg socialnämndema skulle få detatt
fulla för utredning och ansökan vård. remiss-Treansvaret om
instanser tveksamma till förslaget åttaoch behandlade intevar
frågan.

Regeringens proposition 1987 88 147 följde i social-stort

beredningens förslag. Departementschefen ansåg bl.a.
55 ff beträffandes. länsstyrelsernas rollatt argumenten som

anfördes i motiven till fortfarandeLVM bärande. Detvar var
viktigt slå vakt enhetlig rättstillämpning detnäratt om en

tvångsâtgärder.gällde Olika prioriteringar i kommunerna
tillkunde leda tvångsvård vanligare i vissablev kommuneratt

jämfört med andra. rättssäkerhetsskäl föredraAv det attvar
någon socialnämnden möjligheternaän bedömde näratt annan
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genomföra förebyggande frivilligaoch åtgärder uttöm-att var
da. Med ordningdenna skulle missbrukaren ytterligare en
prövning sitt ärende, innan fördes tilldet domstol förav
avgörande. ansågs också viktigt utomståendeDet att en myn-
dighet kontrollerade uppgifter från andra myndigheter gällan-
de anmälan tvångsvård.behov åren 1982-83,Underom av
då socialnämnderna hade för ansökan, antaletansvaret var
LVM-ansökningar 900 år, därefter länsstyrel-närca per men

fick detta ökade ansökningarantalet till 1300serna ansvar ca
under åren 1984 1985.och

Departementschefen anförde vidare socialnämnderna fort-att
sättningsvis borde spela aktivare tidigare.roll än Genomen

socialnämnderna skulle för det egentligaatt ansvaretges
utredningsarbetet kunde detta uppfyllas. visstEtt dubbelarbete
hade otvivelakti tidigare iägt och med länsstyrelser-attrum

sak socialnämnderna.redanutrettna samma som
Till vad vissa remissinstanser anfört missbru-attsvar om

karnas förtroende för socialtjänsten skulle kunna rubbas om
dess företrädare skulle bli aktivare i utrednings- och besluts-

anförde departementschefen farhågorna inteattprocessen
skulle överdrivas eftersom socialtjänsten i utsträckningstor
ändå involverad i handläggningen LVM-ärenden, bl.a.var av
i samband med ansökan LVM-vård eller ut-om genom egna
redningar missbrukarens vårdbehov. det gällde sådanaNärom
missbrukare inte kända socialnämnderna konstate-som var av
rades socialnämnderna har utredningsansvar i dessaatt ett
ärenden, så de får kännedom dem.snart om

Departementschefen ansåg avslutningsvis 57 is. denna del
socialnämnderna redan hade utredningsansvar iatt LVM-ett

ärenden detta borde förtydligas för socialnämn-att attmen ge
möjlighetden tidigt etablera kontakt med missbrukaren ochatt

planera framtidaden värden. skulle ocksåDetta öka möjlig-
heterna planera och genomföra den framtida vården. So-att
cialberedningens förslag särskild kontaktman vidom en so-
cialnämnderna i LVM-ärenden biträddes också departe-av
mentschefen.
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9.3.8 Riksdagsbehandlingen regeringensav
proposition l98788147

socialutskottets l98788S0U25betänkande tillstyrkte denI
dåvarande utskottsmajoriteten regeringens proposition. Ut-

försla-skottet avstyrkte rad olika motioner b1.a. avseendeen
LVM-vård.för utredning ansökanochget ansvaretom om

Utskottets borgerliga reserverade sig dockledamöter gemen-
för utredning ansökan vård enligtoch LVMsamt att om

borde åvila socialnämnden föri stället länsstyrelsen. I reserva-
tionen anfördes b1.a. länsstyrelserna saknade kännedomatt om
de missbrukare föremål för utredningblev LVM-som om
vård, vilket viktigaste förutsättningen förden kunnaattvar
genomföra sådan utredning. socialnämnder-hadeDäremoten

denna kännedom naturlig uppgift för social-och detna var en
nämnderna LVM-vård. Propositio-utreda och ansökaatt om

förslag innebar enligt inblandningreservantema extranens en
prövningoch utomstående statlig myndighet. Dettaav en

förfarande skulle bli och opraktiskt innebäraochtungrott ett
betydande dubbelarbete. beträffar rättssäkerhet lik-Vad och

formighet skulle förvaltningsdomstolarna kunna kontrollera

detta, framhölls det avslutningsvis i reservationen.

Riksdagen behandlade slutligen regeringens proposition den
19888 juni och då propositionens förslag till LVM.antog ny
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10 bestämmelserGällande

198887010.1 Den LVMnya

social-förstaSocialtjänstlagen den lag i hand reglerarär som
komplementmed missbrukare.nämndens arbete LVM är ett

då frivilligsocialtjänstlagen de situationertill och reglerar
då tvångsmässig vårdvård otillräckligbedöms samtvara

lagstiftning påkallad. förhållande till denenligt inte är Iannan
möjligheterna tvång ingripa miss-äldre medLVM är att mot

utvidgade. Förutsättning för tvångsvård miss-brukare är att
i följd fortgående miss-brukaren behov vård tillär ettavav

generalindikationen. missbrukarenkrävsbruk Härutöver att

följd sin fysiskatill missbruket antingen ellerutsätterav
psykiska hälsa för allvarlig fara, uppenbar risklöper atten

sitt liv, eller befaras allvarligt skadaförstöra kan komma att
eller någon närstående specialindikationema. Tillsig sjäv
från den obligatorisktskillnad äldre lagen den LVMär nya

tillämplig möjligheterna till frivillig vård uttömda ochärom
förutsättningarna för uppfyllda.tvångsvård i övrigt Detärom

ingetheller formelltfinns krav på frivillig vård skall haatt
och misslyckats innan tvångsvård fattas,beslutprövats om

oftast fallet.naturligenäven detta ärom
Erfa-den vårdtiden månader.den längstaI LVM är sexnya

förvårdtiden i den gamlarenheterna visat LVMhade att var
för nödvändig förändringsprocess hos missbruka-kort att en

LVM-vårdenBehandlingen underskulle inledas.kunnaren
följd missbruket skallhar omedelbar avbryts denattsom men

för fortsatt frivillig vård.inriktas på motivation Me-även

tvånget inteningen tvångsvården skall avbrytasär näratt
för enskilde vårdlängre nödvändigt den den eller detär att ge

stöd han behöver.

polismyndigheten fickden äldre det enbartI LVM var som
besluta omedelbart omhändertagande. denI LVMett nyaom

möjlighethar denna utvidgats till gälla socialnämn-ävenatt
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den. Eftersom det ofta bråttom fordrasär inte socialnämn-att
den samlas för fatta beslut. Nämndens ordförande elleratt

ledamot kan fatta beslut i ärendet.annan
Även i övrigt har socialnämndemas i LVM-engagemang

ärenden ökat jämfört med den äldre lagstiftningen. Social-
nämnderna skall aktivt tidigareän planera den fortsattamer
vården och redan under utredningstiden skall särskilden
kontaktman för göra plan för den fortsattautses att upp en
vården och bistå missbrukaren med kontakter med andra

vårdgivare.

10.2 Utredning och ansökan vårdom

denI harLVM socialnämndemas förändratsroll framförnya
allt detnär gäller för utredningsarbetet. Socialnämn-ansvaret
den har allmän utredningsskyldighet enligt 50 § social-en
tjänstlagen SoL. åvilar ocksåDet nämnden enligt ll § SoL

sörja för missbrukare får erforderligtatt stöd och hjälp.att
Sådana insatser för missbrukare kan påkallade alldelesen vara

LVM också kan bli tillämplig. Socialnämndenoavsett om
skall därför alltid göra utredning, fården kännedomen om

något tyder någon i behovär behandlingattom som av
eller stöd för missbruksproblem. Om socialnämnden får kän-
nedom någon i behovär LVM-vård skall nämndenattom av
i likhet med andra anmälningsskyldiga myndigheter göra en
anmälan till länsstyrelsen. åvilar ocksåDet dånämnden att en
fråga LVM-vård uppkommit hos länsstyrelsen lämnaom en
redogörelse klientens tidigare och aktuella förhållanden.om

Länsstyrelsen skall enligt i§ 7 inledaLVM utredningen om
den anmälan eller på fått kännedomsättannatgenom attom

iär behov LVM-vård. Själva utredningsarbeteten person av
skall skötas socialnämnden, för insamlandetav som svarar

faktaunderlaget medan länsstyrelsen bedömer behovetav av
LVM-värd. ocksåDet länsstyrelsenär beslutar densom om
läkarundersökning missbrukaren förutsätts ske underav som
utredningen. sinI ansökan till länsrätten skall länsstyrelsen

vilka grunder för tvångsvård den tillämpliga.ange som anser
Ansökan vård därefterprövas länsrätten, beslutom av vars
kan överklagas hos kammarrätten.
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ll Andra utredningar

11.1 Huvudmannaskapet för LVM-vården

Riksdagen fattade i maj 1991 principbeslut huvud-ett attom
mannaskapet för de särskilda ungdomshemmen förasskulle

Ävenfrånöver kommuner och landsting till missbru-staten.
karvårdens organisation skulle utredas samtidigt.

Genom beslut den 27 juni 1991 bemyndigadeett regeringen
det statsråd hade till uppgift föredra ärenden bam-attsom om
och familjefrågor tillkalla särskild utredare medatt en upp-

drag dels utreda åtgärderde måste vidtas föratt över-attsom
föra de särskilda ungdomshemmen till statligt huvudmanna-
skap, dels belysa missbrukarvårdens innehåll och organisa-
tion vad tvångsvården. februari 1992I överlämnadeavser
utredningen sitt betänkande SOU 199218 Tvångsvården
i socialtjänsten innehåll.ochansvar-

sitt betänkandeI föreslog utredningen bl.a. skallatt staten
bli huvudman för såväl de särskilda ungdomshemmen som
LVM-hemmen statlig myndighet inrättas församt att en ny
ledning och övervakning dessa hem. Kommuner och lands-av
ting kunde dock möjlighet driva institutioner påatt entre-ges
prenad. Vidare föreslog utredningen oförändrad förmodellen
finansieringen tvångsvården enhetligamed vårdavgifter.av

regeringensI proposition l9929361 ändrat huvudman-om
naskap för institutionervissa inom ungdomsvård och miss-
brukarvård föreslogs får samlat huvudmannaskapatt staten ett
för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny
statlig myndighet, institutionsstyrelse,Statens skall enligt ett
riksdagsbeslut inrättas juli 1993.den 1 särskild organisa-En
tionskommitté förberedaskall huvudmannaskapsförändringen
och lämna förslag till myndighetensnärmare den organi-nya
sation. Finansieringen institutionerna skall skeav genom
vårdavgifter från kommunerna och statliga bidrag.genom
Verksamheten föreslås indelad i regioner för skapa under-att
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differentiering vårdutbudet.lag för Särskild vikt skallen av
vid utbildning, forskning utveckling särskildaläggas och och

för ändamål.medel skall dettaavsättas
social-Riksdagen 1992 på förslaghar den 15 december av

bifallitutskottet propositionen.

1 l Socialtj

socialtjänstreformen 1980samband med beslutadesI att an-
såg Socialutskottet reformen bli föremål förbordeatt en
systematisk utvärdering. Socialberedningen tillsattes som
tidigare genomföra riks-i juni 1980 för dennämnts att av
dagen utvärderingen. Socialberedningen genomfördebegärda

tvångsvård i lagenbl.a. bestämmelsernaöversyn omen av
fall1981 1293 vård missbrukare i vissa SOUavom

198722.
Regeringen 13 1991beslutade den juni tillkallaatt par-en

lamentarisk kommitté för allmängöra översynatt en av so-
Översynencialtjänstlagen. innefatta utvärderingskall bl.a. en

socialtjänstlagens tillämpning syfta till tydligareoch attav av-
socialtjänstens uppgifteroch klargöra ochgränsa ansvarsom-

råde.

framgårIdirektiven dir. 1991 50 till socialtjänstkommittén
bl.a. skall utanför denlämnas aktuellaLVM översynenatt nu

hänvisning till gjordes dåvaran-med den denöversyn som av
de socialberedningen.

11.3 Alkoholpolitiska kommissionen

tidigare Alkoholpolitiska kommissionenDen nämnda se
3.5avsnitt uppgift alkoholmiss-har kartläggaäven attsom
familjesocialabrukets konsekvenser och göra översynen av

vården alkoholmissbrukare.av
Kommissionen enligt direktiven såvälbör bl.a. bedöma hur

de primär- sekundärpreventiva insatserna utveck-de kansom
las ytterligare. Vidare skall kommissionen genomlysa de

föreligger inom vårdenproblem alkoholmissbrukaresom av
förändringaroch bedöma behoven vårdformer ochav av

innehåll. kvinnliga missbrukarnas vårdbehov särskiltskallDe
vidareuppmärksammas. Kommissionen skall kartlägga och

missbrukets för missbrukarnas famil-analysera konsekvenser
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förvilka insatser behöverjer och göras mötabedöma attsom
stöd.särskilt barnens, behovde anhörigas, av



Vs m, .

-âiâ
. .

.



SOU 133199331

12 Statistik avseende LVM-ärenden

12.1 Utvecklingen 1988LVM-ärenden enligtav
års lag

publikationSCBs förInsatser missbrukare utvisarvuxna
utvecklingen tillämpningen sedan den lagenLVMav av nya
trädde i kraft den l januari 1989.

Tabell 14 Antalet anmälningar m.m.

År 1989 1990 1991

anmälningarAntal 3 669 1673 3 159

Från
socialnämnd 51 % % %49 46
läkare % %24 26 25 %
polis %16 17 % %20
övriga % %9 8 %9

Länsstyrelsen utreder

avskriver %50 51 % 52 %
ansöker 50 % 49 % %48

Länsrätten beslutar

bifall 91 % %91 %90
avslag % %9 9 %10

framkommerDet tabellen antalet anmälningarattav ovan om
LVM-vård minskat under perioden 1989-1991 med knappt
14 Ytterligare märkbar förändring finnsprocent. att note-en
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Fördelningen mellan dem för anmälan har för-ra. som svarar
ändrats under den treårsperioden, såtillvida social-senaste att
nämnderna under år 1991 för relativt lägresettsvarar en
andel anmälningar jämfört åren 1989med och 1990. Den-av

utveckling påbörjades under tidden gamla LVMna som var
i kraft.

Följande redovisning åtgärderantalet ochavser personer
varit föremål för LVM-vård under perioden 1989-1991.som

Tabell åtgärder15 Antalet m.m.

1989 1990 1991

Det totala antalet åtgärder
enligt LVM 2 548 2 226 2 285

Det totala antalet medpersoner
insatser enligt LVM 803l 1 605 615l

Antal beslut omedelbaraom
omhändertaganden 906 806 934

Antal varit föremålpersoner som
för omedelbara omhänder-
taganden 814 757 864

Antal varit föremålpersoner som
för LVM-vård någon gång
under året l 536 370l 3071

Källa SCB

framgårEnligt vad tabellen kan fallandesom av ovan en
trend observeras det gäller åtgärdernanär enligt LVM under

perioden.den observerade gällerDetta såväl åtgärderantalet
varitantalet föremål för insatser enligtsom personer som

utvecklingen detLVM. Däremot gällerär när antalet omedel-
bara någotomhändertaganden annorlunda.

Om granskar den andel med omedelbaraman personer om-
händertaganden samtliga verkligen varitav personer som
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följande utvecklingåretLVM-vård under kanföremål för

redovisas

53 %1989
%1990 55

66 %1991

för omedelbaravarit föremålandelDen om-sompersoner
verkligenindividertilli relationhändertaganden somgruppen

alltså1989-1991 harLVM-vård under årenföremål förvarit
utveck-det gällerprocentenheter.stigit tio Närmed änmer

1989föreomhändertagandenandelen omedelbaralingen av
lagstiftingeneftersom ändra-jämförbara datainga direktfinns

fickdå socialnämndemajanuari 1989,i denna del den 1des
kon-åtgärd. kan docksådanmöjligheten besluta Manatt om

möjlighet reducera-socialnämndema fick dennanärattstatera
omedelbaratotala antaletpåtagligt de detpolisens andeldes av

omhändertaganden.
utvecklingen underSammanfattningsvis kan konstateras att

åtgär-aktiviteten vad1989-1991 tyderperioden att avser
anmäl-antaletgällerenligt minskat överlag. Dettader LVM

med insatseransökningar, antaletantaletningar, personer
föremålverkligen varitenligt och antaletLVM personer som

antaletvård enligt ökarför LVM. Däremot personer som
något.föremål omhändertagandenvarit för omedelbara Denna
åren skettutveckling kan tyda det under de senasteatt en

utveck-förklaring tillförändring i tillämpningen lagen. Enav
insatserna inomi sin helhet skullelingen kunna att ramenvara

frivilliga intagningar hemvården Om antaletför den ökat.

följande utveck-för vård boende enligt SoL granskas kanoch

ling redovisas

enligt SoL16 intagningarTabell Antalet

0Ar
1986 16 149
1987 16 290
1988 15 609
1989 18 862
1990 16 055
1991 17 064
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bakgrundMot dessa uppgifter går det inte någradraattav
säkra slutsatser det skett ökad satsning på frivilligom ien 1

lvård. finns dockDet del tyder på kommunernasatten som I
satsningar på alternativa vårdformer vilketöppna har ökat

styrks de uppgifter inhämtats hearingen ochav som genom
på avsnittense 14.2 16.2.sätt och Utvecklingen mel-annat
lan åren 1990 1991och det gäller den frivilliga institu-när
tionsvården enligt ovanstående tabell ocksåkan tyda att en
Ökad satsning från kommunernas sida på frivilliga vården.den

Den statistiken från utvisarSCB antalet anmäl-senaste att
ningar under första halvåret 1992 405l eller på årsbasisvar
efter uppräkning 2 800. innebär, hållerDetta trendenca om
i sig, reducering antalet anmälda ärenden med drygt 10en av

jämfört år 1991.med Antalet ansökningar 638procent var
under första halvåret 1992, vilket också det innebär reduce-
ring, i detta fallet med 15 procent.ca
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13 Länsstyrelsernas handläggning av

LVM-ärenden

13.1 Inledning
sambandI med Socialstyrelsen omorganiserades år 1981att

skedde förändringar på regional nivå.stora Bl.a. överfördes
socialvårdskonsulentemas, länsnykterhetskonsulentemas och
länshälsovårdskonsulentemas arbetsuppgifter till länsstyrel-

Vid länsstyrelserna fanns då redan barnavårdskonsulen-serna.
Omorganisationens syfteterna. bl.a. skapa samladattvar en

regional organisation.
Under 80-talet ifrågasattes lånsstyrelsernas arbetssätt allt-

och Socialstyrelsen framhöll bl.a. i yttrande 1985-mer ett
O9-12 över länsstyrelsemas anslagsframställning, fleraatt
länsstyrelser tvingats sänka sin ambitionsnivå vad gällde
tillsynen över socialtjänsten. Socialstyrelsen föreslog senare

översyn de sociala funktionemas arbetssätt.en av
Riksrevisionsverket förordade dessutom i revisionsrapporten

dnr 1985300 översyn de sociala funktionemas arbets-en av
eftersomsätt, de inte motsvarade de krav ställts i social-som

tjänstpropositionen.
dennaMot bakgrund och med beaktande kommandeav en

proposition samordnad länsförvaltning, tillkalladeom en
dåvarande civilministem år 1986 särskild sakkunnig fören

utreda den sociala funktionensatt uppgifter och arbetssätt.
Uppdraget redovisades i betänkandet Länsstyrelsernas sociala
funktioner 19899.Ds

13.2 Länsstyrelsernas sociala funktioner,
19899Ds

detI nämnda betänkandet Länsstyrelsernas sociala funktioner
konstaterades bl.a. lagändringen år 1984 medförtatt kraf-en
tig ökning antalet LVM-ärenden. Innan reformen detav var
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länsstyrelse ochLVM-ärenden 47genomsnittliga antalet per
länsstyrelseantalet ärendenLagändringen innebarär. att per

cirkasvarade förStorstadslänentill genomsnitt 127.iÖkade

ökningkraftigmycketLVM-ärendena och40 procent enav
Stockholm.i Malmö ochägde rum

organisations-1980 årsfrånuppgifter betänkandetEnligt ur
vid de1980 213 tjänstertotaltkommitté fanns det hösten

vidfunktionernasocialaskulle bilda deverksamheter som
119omfattadeSocialkonsulentorganisationenlänsstyrelserna.

Statstjänste-handläggartjänster.67tjänster och dessa varav
iregeringeni skrivelse tillberäknademannaförbundet en

social-130-135 tjänsterdå fanns1987 detnovember att som
19899betänkandet Ds6 vakanser.Ikonsulenter, varav
år 1987detberäkning vid handen,gjordes attsom gaven

tillsocialkonsulenttjänster. sin skrivelsefanns 125 I rege-ca
1985-09-12 ansåg Socialstyrelsenringencivildepartementet

socialavid länsstyrelsernaspersonalsituationenbl.a. att en-
tillförts länsstyrelsernaohållbar. Deheter somresurservar
till.inte räckaför LVM-ärenden uppgavs

länsstyrel-i betänkandet ochredovisasenkätI somsomen
genomfört framkomsocialtjänstförening LSF att ensernas

50-70 % utgjor-sociala funktionernas arbetedel destor av
andraFöreningen konstateradeindividärenden.des attav

imedverkanarbetsuppgifter såsom tillsyn ochviktiga sam-
återstod.utföras påhällsplanering fick det utrymme som

särskiltsituationenocksåFöreningen konstaterade att var
förförstärkningen LVM-därbesvärlig för de länsstyrelser

nivå krävdes.nått till denärenden inte somupp
utredningen redan19899 konstateradesitt betänkande DsI

vid länsstyrelsernastidigt stadium verksamhetenett att
lagstiftarens inten-funktioner inte överensstämde medsociala
förhållandeväsentligaste till dettationer. skäletDet attvar

förår 1984 fickfrån medlänsstyrelserna och ansvaret ut-
i LVM-ärenden.redning ansökanoch

också för-tillsyn harFörutsättningarna för länsstyrelsernas
aspek-kommunalekonomiskaår 1981 eftersomändrats sedan

utsträckningipåverkat sociala verksamheternade storter
friareutvecklingpå detgrund ägt motattsamt enrum enav

organisation.kommunal

handläggninglänstyrelsernasUtredningen konstaterade att
konstateradesärskilt intresse.LVM-ärenden Manvar avav
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rationell åtgärd skulle socialnämndernaatt att etten vara ge
l odelat för likhetLVM-ärenden i med vad falletäransvar som
i med LVU.

det gällerNär verksamheten vid de sociala enheterna kon sta-
terade utredningen att länsstyrelserna inte har några som

möjligheterhelst idag leva till den ambitionsnivåatt upp som
gällde socialtjänstlagennär trädde i kraft. Utredningen ansåg
också vid hälften länsstyrelserna halveringatt uppemot av en

tillsynsresurserna rum. bakgrundägt Mot obalansenav av
mellan uppgifteroch gjorde utredningen den bedöm-resurser
ningen antingen skulle uppgifter föras bort från socialadeatt
enheterna eller så erfordrades tillskottett av resurser.

13.3 Statskontorets 1990,promemoria år Länssty-
relsens sociala funktion resursbehov-

Statskontoret gjorde enligt vad framkommit tidigaresom
uppdrag Organisationskommittén för genomförandetav av en

regional statlig förvaltning resursbehovenöversynny en av
på de sociala funktionerna vid länsstyrelserna.

promemorianI Länsstyrelsens sociala funktion resursbe--
hov konstaterades LVM-ärenden förhållandevis myck-att tog

i anspråk från socialkonsulenterna. speciellaDetet resurser
med LVM-ärenden omfattningen arbetetattangavs vara av
inte kan planeras i förväg.

promemorian diskuteradesI för- och nackdelar med länssty-
relsen handläggare LVM-ärenden. Fördelarna medsom av
länsstyrelsen ansvarig för utredning och ansökansom angavs

instans utanför socialtjänsten kvalitetenprövarattvara, en
frivilligade insatserna innan beslut tvångsvårdett tas.om

Rättssäkerheten blir därmed och riskerna för social-större att
nämnderna skulle kunna skildaha bedömningar närom
tvångsvård erfordras reduceras. kan socialnämnder-Dessutom

möjligheter samarbeta med missbrukaren påverkas iattnas
negativ riktning socialnämnden blir i domstols-motpartom en
förhandling.

Nackdelarna med länsstyrelsen handläggare LVM-som av
ärenden socialnämnderna har kompe-attangavs vara numera

handlägga sådana ärenden, precis fallet medtensen äratt som
LVU-ärenden. Socialnämnden också kompetensenäger att

frivilligapröva insatsernär inte tillräckliga längreär och
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känner också missbrukaren förhållandenoch dennes bättre än

länsstyrelsen Utredning ochgör. ansökan kan göras mer
effektiv jämfört med länsstyrelsen dettagör arbete. Rätts-om
säkerheten alltförblir i hög grad beroende enskildedenav
socialkonsulenten, vilka ärenden skall prövasstyrsom som

då finnaslänsrätten. kan risk för självklaraDet endastattav
iärenden behandlas länsrätten, möjlig-därmed berövassom

heten utforma rättspraxis. Vården behöver inte alls på-att
verkas negativt socialnämnden i länsrätten öppetatt tarav
ställning missbrukaren i frågan tvångsvård.mot om

gjordeStatskontoret bedömningen lagändringen ården att
1989 inte haft någon effektavgörande resursutgången.
Handläggningen LVM-ärenden fjärdedeltar uppemotav en

socialkonsulenternas arbetstid. innebär tillsyns-Detta attav
fårverksamheten stå tillbaka. LVM-handläggningenOm ut-

formas i likhet med LVU-ärenden innebär detta betydan-ett
resurstillskott.de

Statskontoret förordade i sin tillbl.a. den Centralarapport
organisationskommittén för regional statlig förvaltningen ny

handläggningen tillöverförs primärkom-LVM-ärendenatt av
åtgärd tillsammans frigöraDenna med andra skullemunerna.

för angelägna uppgifter, eftersatta.ärresurser som

13.4 1990Socialstyrelsens yttrande år över

Statskontorets promemoria

det tidigareI nämnda Statskontorets förslagyttrandet över
instämde Socialstyrelsen helt i bedömningen länsstyrelser-att

sociala funktioner i behov omedelbar resursför-nas var av
stärkning. Styrelsen tvåpresenterade alternativa förslag, varav
det innebar resursförstärkning 28med socialkonsulen-ena en

och det överföringandra tillärendegrupperter treen av
kommunerna. ärendegrupperDessa LVM-ärenden,tre var
LHD-ärenden vissa ärenden rörande hem för vård ellersamt

inomboende socialtjänsten. Socialstyrelsen förordade vid en
samlad bedömning överföring de ärendegruppematreen av
till kommunerna. det gälldeNär LVM-ärenden anförde So-

cialstyrelsen särskilt kommunens LVM-handläggare skulleatt
erhålla utbildning länsstyrelsernas handläggare. Myndig-av
heten betonade samtidigt vikten individärenden vid deattav
sociala funktionerna inte nedprioriteras så enskildesdenatt
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rättsäkerhet försvagas.
Socialstyrelsen betonade avslutningsvis vikten deattav

frigörs vid kommunalisering till-de treresurser som en av
ständsgruppema hålls intakta så regionala tillsynenden kanatt
förstärkas.

13.5 Länsstyrelserna och socialtjänsten,
199267Ds

det tidigareI nämnda betänkandet Länsstyrelserna och social-

tjänsten 199267 frånDs arbetsgrupp viden gemensam
Civil- och Socialdepartementet behandlades bl.a. frågorna om
handläggningen LVM-ärenden. betänkandetI konstateradesav
bl.a. i framtidendet skall finnas för länssty-att utrymmeom
relsemas arbetsuppgifter med utveckling,uppföljning ochnya
utvärdering krävs länsstyrelserna vissaavlastas arbetsupp-att

gifter. Bland de ärendegrupper enligt arbetsgruppen bordesom
avlastas länsstyrelserna fanns bl.a. LVM- och LHD-ärenden.
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14 Utredningens hearing

14.1 Inledning

LHDLVM-utredningen 8arrangerade den oktober 1992 en
hearing för inhämta synpunkter möjlig-problem ochatt
heter med kommunalisering denna hearingLVM. Ien av

12deltog särskilt inbjudna socialtjänstemän från lika många
kommuner företrädare för Socialstyrelsen. Frånsamt en
kommunerna deltog handläggare och arbetsledare från Lin-

desberg, Falun, Nyköping, Jönköping, Stockholm, Borlänge,
Linköping, Vimmerby, Borås, Västerås, Boden och Norrkö-

ping. åsikter framfördesDe deltagarnas derasärsom av egna,
inget annatom anges.

14.2 Situationen i kommunerna

Från åtta de kommuner vidnärvarande hearing-av som var
framkomen gjort betydande satsningar olikaatt man

tillalternativ LVM-vård. avsågFrämst dessa satsningar den
vården. främstaDen drivfjädemöppna till dessa satsningar

fallflera varithade i ekonomisk. Såväl frivilligaden som
tvångsmässigaden institutionsvården hade minskat i delen

kommuner satsningarnaföljd vården.den öppnasom en av
fleraI erfarenheternakommuner positiva detvar av nya

sättet arbeta missbrukare. Tidiga åtgärdermed medfördeatt
den tvångsmässiga vården reducerades. menadeManatt att

tvingande besparingar inom socialaden sektorn och redu-en
cering institutionskostnadema inte enbart skallav ses som
något negativt. i fallkan bästa betyda effektiviseringDet en
och utveckling socialadet arbetet.av
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14.3 Handläggningen LVM-ärendenav m.m.

Från alla kommunernästan redovisades flera olika nackdelar
med den nuvarande ordningen. De denargument mot nuva-
rande ordningen anfördes i huvudsaksom var

onödigDet är byråkrati länsstyrelsen vidöveratten-
handläggningen LVM-ärenden. social-dag harIav
tjänsten hela för vilketLVU-ärenden, enbartansvaret

fördel.är en

Socialtjänstens handläggare medverkar iredan dag i alla-
skeden handläggningen LVM-årenden.av av

Från kommuner det alldeles förett att tarpar uppgavs-
lång tid mellan anmälan LVM-vård och fram tillsom
dess vården påbörjas, vilket innebär risker för klien-att

tema.

Vid handläggningen LVM-ärenden följer länsstyrel-av-
alltid socialtjänstensnästan bedömningar.sen

Samtliga företrädare för kommunerna i principutom en var
positiva till kommunalisering ansökningsförfarandeten av
enligt LVM. Företrädaren från Stockholms stad där-uppgav

vårdideologiska skål motståndare till tvångäremot att man av
inom socialtjänsten och tilldärmed kommunaliseringen av
ansöknings- och utredningsförfarandet enligt LVM. Dessutom
har Stockholm problem otillräckligamed inomresurser so-
cialtjänsten. Om Stockholm skulle få för LVM-ären-ansvaret
den i sin helhet ökar resursproblemen i besvärlig tid meden
nedskärningar inom det sociala området.

14.4 Vårdideologiska frågor

förelåg vidDet hearingen betydande samstämmigheten
frånutom Stockholms beträffandestad de vårdideologiska

konsekvenserna kommunalisering DeltagarnaLVM.av en av
framhöll det inte fanns några nackdelar kombineramedatt att
myndighetsrollen och behandlarrollen. ansågs iDet stället

fördel socialtjänstens roll blev tydligare detnärsom en om
gällde tvånget. socialtjänstenskan förhållandeNu till klienten
stundtals präglas oärlighet i LVM-ärenden. Formellt detärav
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länsstyrelsen för utredningens innehåll, klien-som svarar men
tillkänner oftast uppgifterna honom henne kommerten att om

från socialtjänsten.
Deltagarna framhöll också idag utför sin myndighets-deatt

roll i LVU-ärenden, vilka oftast mycket kompliceradeär mer
än LVM-ärenden. denna bakgrund borde kommunali-Mot en
sering inte innebära några påtagliga svårigheter iLVMav
något avseende. Debatten stå för tvångetskallom vem som
tillhör 1970-talet och ansåg fleraöverspelad, deltagare.är

14.5 Kompetensfrågor

Från flera kommuner de kompetensproblem kantogs upp som
uppkomma för utredning överförsoch ansökanansvaretom
till kommunerna. vidLVM-ärenden och kommer kom-är en
munalisering bli sällan-ärenden. kom-Ett störreatt ansvar

läggas på arbetsledarna sin inomstärka kompetensatt attmer
LVM-området. vissa kommunerI kanske det blir nödvändigt

central konsultfunktion, föratt satsa tar ansvareten som
LVM-ärendena. Särskilt små kommuner och kommundelar

fåkan komma det svårt tillgodose kravet tillräckligatt att
förkompetens handläggning LVM-ärenden.av

Å sidanandra bör det ingå i socionomutbildningen kunnaatt
tillämpa vårdlagstiftningen i dess helhet, eftersom social-och

tjänsten idag klarar handlägga LVU-ärenden kom-börattav
också kunna handlägga Från tvåLVM-ärendena.munerna

framfördeskommuner finnsdet brister inom socialtjänstenatt

gäller kompetensendet och omorganisationema i kom-när att
varit orsakerna försämringen.tillmunerna en av

14.6 Resursfrågor

hearingen ansåg det inteiMer hälften deltagarnaän attav
mycketresursförstärkning ellerskulle någonbehövas en
ansågsmarginell kommunalisering Detsådan vid LVM.aven

för kommunernafrån flera håll egentligt merarbetenågotatt
kommunalisering. Någrainte skulle inte bli fallet vid aven
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de övriga företrädarekommunernas då framföroch allt Stock-
holms ansåg dock resurstillskott skulle nödvändiga förbliatt

klara de uppgifterna enligt LVM.att av nya

14.7 ekonomiskaDen situationen i kommunerna

Företrädare för fem kommuner hävdade föreliggadet kanatt
risk de ekonomiska problemen i kommunerna kanatten

komma medföra handläggningen LVM-ärendenatt att av
åsidosätts. Kommunerna kan komma bli restriktivaatt mer
med ansökningargöra LVM-vård.att om

påpekadesDet dock tvingandeLVM är lag med-att en som
för skyldighet för kommunerna ingripa. Flera hävdadeatten

det bra försär LVM-ärendena till kommunernaöveratt att
och socialnämndema, eftersom då kommer tyd-ansvaret att
ligöras för politikerna i socialnämndema. denna bak-Mot

grund kommer politikerna tvingas socialtjänsten de nöd-ge
vändiga för missbrukarvård och LVM-värd.resurserna

14.8 Andra konsekvenser kommunaliseringav en

finns åDet andra sidan risk tvånget i omfattningökaratten
kommunaliseras.LVM farhågaDenna framfördesom av

några deltagare hearingen. Idag handläggningennär sköts
såväl länsstyrelsen kommunen medför denna ordningav som
de aktuella förär LVM-vård iställetatt accepterarsom en

frivillig vårdform, eftersom motivationsarbete kanett genom-
föras under den relativt långa handläggningstiden.

finns ocksåDet risk för skillnaderna praxis vidi till-atten
lämpningen ökar vidLVM kommunalisering. Dennaav en
farhåga framfördes endast från håll, utgjorde såledesochett
ingen allmänt utbredd uppfattning.

Flera deltagare ansåg effektiviteten i handläggningenatt av
LVM-ärenden kommer öka i samband med eventuellatt en
kommunalisering.

Avslutningsvis framhölls också det viktigt länssty-äratt att
relsen vid kommunalisering får tillräckliga för till-en resurser
synsverksamheten och därmed möjligheter bistå kom-attges

vid handläggningen LVM-ärenden.munerna av
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15 enkät tillUtredningens
länsstyrelserna

15.1 Inledning

samtliga 24skickades tillLHDLVM-utredningens enkät ut
1992. Enkäteni landet under slutet septemberlänsstyrelser av

frågeställningarföljandeavsåg i första hand belysaatt

i dag förlänsstyrelserna LVM-Vilka använderresurser
vilken arbets-bildärenden Frågan ställdes för att en av

vid kommuna-tvingasbörda kommunerna kan överta ensom
lisering LVM.av

kommunerkom-skillnader praxis olikaFinns det mellan
sådana skillnader motverkasmundelar och kan genom en
frånintensifierad tillsyn länsstyrelserna

iFöreligger andra gäller sambanddet problem vad LVM

kommunaliseringmed en

vid15.2 för LVM-ärendenNuvarande resurser

länsstyrelserna

just17,6 tjänster avseddatotaltfanns detEnligt enkätsvaren
13,5dessavid länsstyrelserna. Avför LVM-ärenden var
hadeenligt enkätenmyndigheterhandläggartjänster. De som

länsstyrel-LVM-ärendenför endastavseddavissa tjänster var
och Oster-VästernorrlandSödermanland,i Stockholm,serna
förtjänster LVM-hade 14i Stockholmgötland. Länsstyrelsen

handläggartjänster.10ärenden, varvarav
bl.a.områdetsocialadetinomhandläggsVid länsstyrelserna

tillsynindividuelloch LVU,enligtindividärenden LVM

enligt SoLtillståndsärendenenligt socialtjänstlagen SoL,
rådgivninginformation ochhem för vård eller boende,

enligttillståndsärendentillsyn enligtenligt generell SoL,SoL,
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tillsynLHD, enligt OrganisatorisktLHD kan de socialam.m.
frågorna handläggas vid allmän enhet videller särskilden en
social enhet.

Länsstyrelserna redovisar vanligtvis hur använder sinaman
för olika ärendetyper. Därför bör de uppgifterresurser som

lämnats i denna del relativt tillförlitliga. Däremot är detvara
detnär gäller tillsyn i LVM-ärenden svårt särskilja justatt
insatsenden från länsstyrelsernas sida från tillsynsverk-annan

samhet inom socialtjänsten.
De totala för LVM-ärenden vid länsstyrelsernaresurserna

bedömdes enligt enkäten 27,6 årsarbetskrafter,vara varav
22,6 årsarbetskrafter avsåg handläggare.

tidDen länsstyrelserna i dag föranvänder ansökan ochsom
processföring i LVM-ärenden inklusive restid och spilltid

mått påär den arbetsmängd direkt kommerett över-attsom
föras till kommunerna vid eventuell kommunalisering.en
Länsstyrelserna uppskattade tidden användes för ansökansom
och processföring till 11,2totalt årsarbetskrafter. sigDet rör
således relativt marginell arbetsbörda. förtjänarDetom en att
påpekas kommunerna redan i dag utför omfattandeatt ett
arbete i LVM-ärenden och de uppgifter skulle tillkom-att som

enligt enkätsvaren uppenbarligen inte skulle i anspråkma ta
några större inom socialtjänsten. förekommerDetresurser
också del dubbelarbete hos länsstyrelser och kommuner ien
LVM-ärenden.

enkätresultatenAv döma tycks länsstyrelserna skilja sigatt
sinsemellan beträffande hur mycket satsarresurser man

just ansökan och processföring. Vid länsstyrelse bedömdeen
1,4 årsarbetskraft i anspråk fört.ex. att denna deltogsman

arbetet, medan vid länsstyrelse bedömdeav man atten annan
endast 0,1 årsarbetskraft åtgick för ansökan och processför-
ing.

15.3 Skillnaderna i praxis mellan olika kommuner

Länsstyrelsernas handläggare tillfrågades iakttagitom man
någon skillnad i praxis mellan olika kommunerkommundelar

detnär gäller tillämpningen LVM. Svaren fördelade sigav
enligt följande tabell
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Tabell 17

Inga eller små skillnader 4
Klara eller påtagliga skillnader 15
Inget eller oklar uppfattning 5svar

Exempel där länsstyrelserna skillnaderangettsvar

Fem länets kommuner har anmält behov värdav av-
enligt LVM det året.senaste

skillnadKlar mellan olika värdgrupperdistrikt inom-
kommunens socialdistrikt. Skillnaderna anmäl-avser
ningsbenägenhet och skillnader i kvaliteten på redo-

görelser, vârdplaner och uppföljning.

Skillnader i praxis speglar de alternativa resurser som-
finns i kommunerna.

variationStor mellan olika kommuner och nedgångstor-
i antalet ärenden det året.senaste

fåtal kommunerEtt initierar aldrig utredningnästan en-
enligt LVM.

kommunEn många anmälningar, oftaregör beslutar om-
omedelbara omhändertaganden.

kommunerFlera lâgprioriterar LVM-ärenden, delega--
tionen besluta frivillig vård har flyttats tillatt om upp
politikemivå.

dröjerKommunerna längre tidigareän med ansökaatt-
LVM-vård.om

Av föreliggerdöma det i påtagligadag skillnaderattsvaren
mellan del kommuner vad tillämpningen LVM.en avser av
Orsakerna till skillnaderdessa tycks i första hand bero på
förekomsten alternativ vård, hur arbetet organiseratärav
och de ekonomiska i kommunerna.resurserna

15.4 Länsstyrelsernas tillsyn

Om för ansökan och processföring överflyttas tillansvaret



150 Utredningens enkät till länsstyrelserna SOU 199331

fallhar länsstyrelserna i så möjlighetkommunerna, att mot-
kommunerkommun-skillnaderna i praxis olikaverka mellan

nio möj-delar de 24 länsstyrelserna ansåg hadeAv att man
skillnader i praxis. Exempel pålighet motverka eventuellaatt

frågansvar var

in iLänsstyrelsen kan rollen ochexpert satsasom-
råd, information systematisk uppfölj-stöd och samt

ning.

intensiñerad tillsyn skillnader iEn bör motverkamer-
praxis mellan kommunerna.

Länsstyrelsen i övergångsskede hakommer att ett-
beredskap för rådgivning genomföra utbildning ioch
såväl lagstiftning utrednings-och dess tillämpning isom
metodik.

Bland de framfördes följan-tveksamma eller negativasom var
de uppfattningar

Skillnaderna ingen tillsynsfrågamellan kommunerna är-
policyfråga, sig ekonomi,grundarutan en som

tradition, kompetens vårdideologi.och

Länsstyrelserna kan inte ålägga kommunerna till-att-
lämpa LVM.

Länsstyrelsen saknar för tillsynen.resurser-

Vad kan med tillsyn befogenhetergöra utanman en-

Kommunernas bespaiingspolitik påverkaskan knappast-
utvecklad tillsyn.genom en mer

15.5 Länsstyrelserna och kommunali-eventuellen
sering

24de länsstyrelserna 13Av är uttalat positiva till kommu-en
nalisering LVM. De positivaär till kommunalise-av som en

anför följandering bl.a. argument

Individärenden bör principiellt inte ligga regional-
nivå. harKommunen personkännedom och länsstyrelsen

rättssäkerheten. Onödig tid går till remis-garanterar
infordrande redogörelser.och avser
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länsstyrelser ochhosdubbelarbeteförekommerDet-
komimuner.

del arbetet.iredan daggörKommunerna stor aven-

ingenhandläggningen skapardeladenuvarandeDen-
rättssäkerhet.större

ochövergripande tillsynhindrarIndiwidärenden annan-
uppföljning.

kommunaliseringförflera olika skälfinns såledesDet en
förbättras,Tillsynen kanuppfattning.enligt länsstyrelsernas

rationell,effektiv ochbliärendehanclläggningen kan mer
efter denbli anpassadvärdenrättssäkerheten öka ochkan mer

behov.enskildes problem och
Åtta negativa till kom-delvishelt ellerlänsstyrelser envar

svarademunalisering DessaLVM. t exav

utvecklingen förföljamåsteLänsstyrelserna att motver--
självstyrelsen,kommunaladenka effekter annarsav

stickspår.för hamnarfinns riskdet ettatt man

ekonomiskaansträngdaRisk finns för kommunernasatt-
LVM-värd.sökabenägenhetpåverkar derassituation att

6enligt ianmälningsskyldighet § LVMKommunernas

viljaderasytterligare kan reduceravilketförsvinner att
LVM-vård.söka

fårfärrekommunalisering innebärakanEn att personer-
minst enskilda kon-värden.nödvändigaden Inte som

varit itidigareofta delänsstyrelsentaktar attuppger
fått för sininte gehörsocialnämndenkontakt med men

anmälan.

blirmedför ärendenanuvarande ordningenDen att-
tilloch ofta ledersocialnämndemaprioriterade hos

i öppenvårds- ochfår insynfrivillig vård. Länsstyrelsen
formellinnebärSituationerslutenvårdsresursema. som

samtidigt länsstyrelsernaundvikastillsyn kan som
missförhållanden.informationtidigare fär om
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15.6 LVM och kommunernas ekonomi

Ett kommunalisering framförtsLVMargument mot en av som
såväl i samband med utredningens hearing i dennasom
enkät kommunernasär pressade ekonomi kan inverkaatt
negativt missbrukarvården och särskilt LVM-vården. Det

framhållitshar risker för missbrukare inte kommer fåatt att
den vård, de berättigadeär till. förFöreträdare såvälsom
länsstyrelser kommuner har framhållit utvecklingenattsom
den tiden bekräftat farhågor.deras enkätensIsenaste öppna
fråga har fem länsstyrelser farhågorutryckt för kommuner-att

pressade ekonomi framledes kommer påverka LVM-attnas
vården.

Exempel på från länsstyrelsernasvar

Den markanta minskningen LVM-vården kan beroav-
på kommunernas pressade ekonomi. möjligheterDeras

adekvat vård minimeras.att ge

svårighetEn kan kommunerna ekonomiskaattvara av-
skäl inte ansöker LVM-vård.om

Risk finns för kommunernas ekonomiska situationatt-
påverkar deras benägenhet ansöka LVM-vård.att om

Det ekonomiska läget i kommunerna påverkakan frek--
såväl placering missbrukare behand-vensen av av

lingshem hur länge dröjerdet innan missbruksom
anmäls till länsstyrelsen.

Svårare få igenom missbrukarvårdatt i kommuner-ute-
grund kostnadsskäl.na av

Ärendeutvecklingen15.7 och ivården övrigtom

På den fråganöppna i enkäten fyrahar länsstyrelser svarat
antalet ärenden minskat underatt de åren. Dennasenaste

uppfattning ligger också i linje med den uppfattning som
framhållits länsstyrelserna konsekvenserna kommu-av om av

pressade ekonomiska situation. följerHär påexempelnernas
länsstyrelsernade givitsomsvar

Under det året har det skett markant minsk-senaste en-
ning antalet LVM-ärenden.av
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anmälningar har i år reducerats med 10Antalet procent.-

Kraftig minskning LVM-ärenden SoL-och ävenav-
behandlingshem.ärenden vård påavseende

beträffande minskatArbetsinsatsen LVM-ärenden har-
två åren. minskatde Antalet ärenden har medsenaste

40-50 procent.

Flera länsstyrelser har också påtalat problematiken i ären-att
försvårats åren. Klientema idena och komplicerats under är

färrefysisk och psykisk kondition tidigare ochsämre än
får nödvändig värd jämfört med det tidigare.hurpersoner var

informationUppgifterna ligger väl i linje med övrig kom-om
ekonomi reducering missbrukar-pressade ochmunernas en av

vården LVM-värden.och
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vårdaltemativKommunala16

16.1 Inledning

diskussion behovetförtsmånga år har detUnder avomen
gällandeöppenvården för missbrukare.utveckla Deatt nu

vilja ökaförutryckstatsbidragsbestämmelserna attenger
institutions-behovetöppenvårdens insatser minskasamt att av

missbruksarbetetviktig delvård. väl käntärDet att aven
få översikt denformer. öppnabedrivs i öppna För att aven

kartläggning.genomförtSocialstyrelsen nyligenvården har en
Eninte publicerad och har arbetsnamnetär ännuRapporten

alkoholmissbrukare.förkartläggning öppenvårdsenheterav
206harundersökningen ingår 310 enheter och dessaI enav

organisationer ellerhuvudman drivsoffentlig och resten av
framväxtenhuvudmän.privata konstaterashelt I attrapporten

1980-talet.varit påtaglig mittenenheter sedan avav nya
1991 hade310 enheterår redovisade dessaUnder att man

493 klient-58 haft 885med 537kontakt och att manpersoner
initiativår. påKlienterna i huvudsakbesök kom egetsamma

vård-fjärdedel uppgift tidigareenligt ingahadeoch nästan en
avslutadeserfarenheter. En fjärdedel klientkontaktemaav

uppfyllt.vårdenår ändamålet medunder 1991 eftersom var
struk-hadeVid behandlingsenheterna40nära procent manav
medi-gäller denturerade behandlingsprogram. detNär mer

antabusbehandling vid mångacinskt inriktade vården förekom
i visspsykofarmakabehandling förekomenheter även ut-men

sträckning.
för de hopp-Socialstyrelsen tidigare i Hopphar rapporten
gjort be-redovisar 198618lösa fallen Socialstyrelsen en

institutionsvård.några alternativ tillkartläggninggränsad av
redovisadesöppenvårdsenheterprojekt ellerDe varsom

Smult-Stödsamariter i Gällivare,i Borås,Dagcentraler
SocialaiHuddinge, Hagaprojektet Höör,ronstället i

Edsbergsprojektet i Sollentu-gruppverksamheteri ochLund
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na. I konstaterades alternativen till institutions-rapporten att
vården goda resultat de inte kostsamma.trots attgav var
Vårdresultaten visade sig i form reducerad alkoholkon-av en
sumtion och ökade möjligheter till klara självständigtatt ett
boende.

16.2 Exempel från kommunerna

I från Socialdepartementet heterrapport Goda Exem-en som
pel och utkom i januari 1993 redovisas erfarenheter frånsom
några olika öppenvårdsenheter inom skilda vårdområden där

gjort försök med hur kan få vård förman man mer pengarna
kvaliteten försämras. Bl.a. finnsutan att exempel frånett

missbrukarvården i Upplands-Väsby. Det konstateras att
behandlingen på institutioner tidigare varit både dyrbar och

dåliga resultat. Kommunengett ändrade strategi ochsenare
erbjuder istället missbrukare veckors utbildning i öppen-sex
vård, då deltagarna kan bo kvar hemma. iMan anspråktar
olika lokala i arbetet. Sedan år 1990 har dubbelt såresurser
många missbrukare fått behandling till halva kostnaden. So-
cialtjänsten har gjort uppföljning insatserna funnitochen av

resultaten denna öppnaatt verksamhet bättreavsevärtav var
institutionsvård.än

Utredningen har också kontaktat flera kommuner för infor-
mation alternativa öppna vårdformer och här redovisasom
några exempel

Västerviks kommun ihar flera år drivit lokalt Öppen-ett
vårdsprojekt heter Aspen, där gjort betydandesom sats-man
ningar på öppenvården. Därmed har reducerat kostnader-man

för institutionsvården betydligt.na
HaningeI kommun finns också öppenvårdsprojektett som

har Handenmodellen. Målsättningennamnet är bättreatt ge en
och billigare behandling på hemmaplan för utslagna alkohol-
missbrukare. iInsatserna öppenvården skall förhindra institu-
tionsplacering enligt SoL eller LVM.

LindesbergsI kommun arbetar med stödsamariterman
hemmaplan för de ensamstående äldre missbrukarna med
syftet reducera institutionsvården.att Från kommunens sida
har den uppfattningen kostnaderna för institutions-attman
vården reducerats.

I Borlänge kommun finns speciell vårdgrupp arbetaren som
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med missbrukare där fortlöpande försöker finna altema-man
tiv till dyra vårdplatser insatser inom öppenvården.genom

I Marks kommun arbetar också med så långtattman som
möjligt söka frivillig avgiftning vård innan LVM aktualiseras.
Målsättningen är vård och stöd på hemmaplanatt medge
lägsta möjliga omhändertagandenivâ för missbrukama.
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17 Utredningens förslag

17.1 Allmän motivering LVM

framgåttSom den tidigare bakgrundsbeskrivningen seav
kapitel 9 har det länge rått delade meningar vilken rollom
den kommunala socialtjänsten förhållandebör ha i till de

missbrukama, främst i vad tvångsmässigadevuxna avser
inslagen i vården. Meningsmotsättningama har delvis berott

på olikartad ideologisk på socialtjänsten sådan,en syn som
också olika uppfattning metoder i behandlings-men om

arbetet. Under 1970- och början 1980-talet hävdades i storav
utsträckning tvång inte alls borde förekommaatt mot vuxna
inom socialtjänstens då detta ansågs förtro-äventyra ettram,
endefullt samarbete på längre sikt mellan behandlare och
klient. Samtidigt avvisades uppfattningen missbrukspro-att
blem skulle sjukdom i vanlig mening. Sådanases som en
problem således angelägenhet för socialtjänsten; där-var en

ansåg många socialtjänsten inte skulle befatta sigemot medatt
tvångsvård, i fall inte utöver vad krävdes förvart attsom
åstadkomma inledande kort avgiftningsperiod. Själva be-en
handlingsarbetet skulle bygga den enskildes vilja tillegen
förändring, socialtjänstensoch roll borde motivera,attvara
hjälpa stödjaoch honom i detta.

Den översiktligt återgivna missbrukarvårdennu synen
och socialtjänstens däriroll präglade 1981 års LVM, som
kom till kompromisslösning i läge där beslut redanettsom en
fattats socialtjänstreformens ikraftträdande och upphä-om om
vande den tidigare nykterhetsvårdslagen innan fråganav om
tvångsvård missbrukare fått någonännu politisk lösning.av
Den äldre LVM utmärktes följaktligen mycket begränsadeav
vårdindikationer och vårdtider främst isamt attav man -
syfte befria socialtjänsten från rollen den enskildesatt som

i tvångsvårdsmålen förde in länsstyrelsen denmotpart som-
myndighet skulle för utredning och ansökansom svara om
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LVM-vård. Andra framfördes för dennaargument som senare
förändring, vilka i behållit aktuali-dagsläget kanske har mera

önskemålet enskildesstärka den rättssäkerhet,tet, attvar om
eftersom det fråga frihetsberövande åtgärder, attsamtvar om

förutsättningar förskapa enhetlig rättstillämpning.meraen
Kritikerna konstlad lösning missbrukar-menade detatt var en

visste ändå socialtjänsten ansökanstod bakomattna en om
tvångsvård.

Erfarenheterna ordningenden med länsstyrelsenav nya som
den enskildes emellertid varithar mycket goda. Ut-motpart
redningarna från länsstyrelserna håller hög kvalitet och läns-

initiativrätt i bidragit tillstyrelsernas LVM-ärendena har att
motverka skillnader i praxis och finns i kom-de synsätt som

1988 därförårs behöll denna princip-I LVMmunerna. man
lösning, förehuru minska visst dubbelarbete iatt ettman

LVM-utredningarnasamband med lade delstörreen av an-
för utredningsarbetet socialtjänst.älva kommunenssvaret

fanns riksdagsminoritet dådock redan menadeDet atten som
borde fullt föroch lägga helata steget ut ansvaret ut-man

redning och ansökan LVM-vård socialnämnden i ställetom
för på länsstyrelsen.

det frågan i fortsättningen bör läns-gäller detNär om vara
för utredningstyrelsen eller socialnämnden ochsom svarar

ansökan LVM-vård till början konstateras denkan attom en
ideologiska socialtjänstens fråga tvångsvårdroll isyn om

i lagtekniska regleringen miss-mycket bestämt densom av
Ävenbrukarvården, ha försvagats. fortfarandedetsynes om

finns förespråkare för uppfattningen förtroendet för social-att
tjänsten försämras socialtjänsten också kan initiera tvångs-om
vård, förefaller de flesta detta spelaratt attnumera anse en

förunderordnad roll relationen till klienten. Klienten ändåvet
frågan tvångsvård aktualiseras inte behövligkanatt om om

behandling tillkommer stånd på frivillig Flera deltagareväg.
iden utredningen hearingenanordnade avsnitt 14.4seav
ansåg sålunda det fördel med klarareatt ettvore en ansvars-

fråntagande socialtjänstens sida tvångsvården.det gälldenär
På flestade håll befara svårighetertycks inte i behand-man
lingsarbetet följd socialnämnden själv skulle ansökaattsom av

LVM-vård medverkan länsstyrelsen. Iutanom av samman-
hanget kan erinras socialtjänsten sådanhar roll iattom en
LVU-ärenden, vilket inte tycks ha anledning tillgett motsva-
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rande problem.
Till detta kan självfallet läggas olika praktiska hänsyn. Det

har länge varit effektiviserasträvan länsstyrelsemasatten
tillsyn på det sociala området så länsstyrelserna verkligenatt

fungerakan den stödjande regionala fackexpertis för densom
kommunala socialtjänsten ursprungligen förutsätts. Dettasom
har i praktiken visat sig omöjligt för länsstyrelserna, främst
emedan de varit alltför arbetstyngda med löpande ärenden. De

länsstyrelserna tillfördes för LVM-ärendenextra resurser som
har inte varit tillräckliga. därförDet är angeläget finnaatt
möjliga alternativ för avlasta länsstyrelserna löpande ären-att

iden syfte skapa förutsättningar för aktiv ochatt en mera
effektiv tillsyn. ärendegruppEn därvid nämnts är LVM-som
ärendena.

Samtidigt finns hos de kommunala socialnämndema storen
kunskap och erfarenhet inom just missbrukarvärden. Kommu-

verksamhet detta område långvarighar tradition.nernas
Det socialtjänstenär även har för frivilligallansvaretnu som
missbrukarvård, både den kan alternativ tillettsom vara
tvångsvård efterföljandeoch den vård måste kunnasom ges
efter period tvångsvård. Socialtjänsten känner också välen av
till förhållandena för de flesta missbrukare förär aktuellasom
LVM-vård. Skulle socialtjänsten i något fall inte tillkänna en
missbrukare eller ha undersökt möjligheterna till frivillig värd
för denne socialnämnden i fallär allt skyldig utreda dettaatt
till följd sina allmänna skyldigheter enligt socialtjänstlagenav
ll och 50 ligger§§. därförDet till handsnära detatt se

naturlig uppgift för socialtjänsten också utredaattsom en
frågan eventuell LVM-vård och vid initierabehov sådan.om

iDet torde själva innebäraverket ganska blygsamtett mer-
arbete för socialtjänsten, i fallallt måste utreda ärendetsom
och räkna med ocksåkanske behöva låta ansvarig social-att
sekreterare vid förhandlingen inärvara länsrätten. visstEtt
dubbelarbete mellan länsstyrelsen socialtjänsten, föroch som
närvarande sig oundvikligt, samtidigt elimineras.skulleter
Erfarenheterna från oftastde komplicerade LVU-ärende-mer

där kommunerna fulla förredan har det attansvaretna, nu
utreda och initiera vård, förtalar dessutom kommunernaatt
kan fullgöra uppgifterdessa tillfredsställande sätt.ett

Å andra sidan inteskall bortses från ilänsstyrelsernaatt
flera avseenden kommit viktigspela sinrollatt en genom
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förloradvilken går deninitiativrätt i LVM-ärenden, om nuva-
bl.a.ordningen gäller strävandenarande Detöverges. mot en

något får båderättstillämpning, önskvärtenhetlig som anses
enskilde så ingripandegäller för dennödvändigt detoch när

praxistids frihetsberövande.åtgärder längre Attsom en
från kommundelskiftar från till kommun ellerkommun t.o.m.

på sådant område,svårligentill kommundel kan accepteras ett
betingad faktiska skillnader iolikhetenän när ärannat av

erbjuda alternativ vårdmöjligheterfråga lokala attt.ex.om
enskilde faktumbehandling den Deteller accepterar. attsom

vård visserli-fattar det formella beslutetlänsrätten utgörom
stånd iför inte tvångsvård tillgaranti kommer ettattgen en

behandlingsmöjligheter först bordefall andra prövas. Mennär
inte inte kommunkanbeslut länsrätten garantera att enav

fall såunderlåter LVM-vård i bort ske.ansöka näratt ettom
situationerinte minst i dessa länsstyrelsen kunnatDet är som

framtvingakraft sin initiativrätt och därigenomi avagera
inte varit bereddvårdinsatser kommun attsom en annars

framhållits flera klientorga-föranstalta bl.a.harDetta avom.
minst anhöriga tillnisationer uppvaktat utredaren. Intesom

sigfördel kunna vändamissbrukare har upplevt det attensom
socialtjänst varit ovilligtill länsstyrelsen kommunensnär att

måste självfalletingripa. Sådana faktorer beaktas.

tid ekonomiskt bekymmersam för kommuner-ärI somen
för får påverkaökar riskerna lokala ekonomiska hänsynattna

alltidför missbrukarvården tvångsvård inteoch attramen
till stånd i fall lagstiftaren förutsattkommer de ersättsutan

mindre behandlingsåtgärder.med andra, kostsamma Den

ekonomiska åtstramningen givetvis inte enbart ondo,är av
granskningframtvinga kritisk omprövning ochkanutan aven

effektivareden vård därmed leda till ochlämnas ochsom en
för ändamålsenligt utformad behandling.den enskilde mera

olika formerExempel på sådana försök med bl.a. öppenav
16.2.vård i föregående avsnitt dethar det se Mennämnts

inte bestridas utbredda satsningen påkan den alltmeratt
öppenvård också inger farhågor, då förestavadden kan vara

inte alltid i missbrukarvårdens intresse.kostnadsskäl och ärav
framförtklientorganisationer sålunda till utredarenFlera har

i vissa blivit svårt till stånddet kommuner mycketatt att
behövlig institutionell vård.

meningVad enligt utredarens kanske denutgörsagtssom nu
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vägande invändningen iredan dag flytta övermest mot att
initiativrätten i frånLVM-ärenden tilllänsstyrelse kommun.
Missbrukarvården område där fåär ned-ett protesterar mot
skärningar ingenting påtyder vårdbehoven min-trots att att
skat. Om förändring genomförs måste därförden mötasen
med kraftigt intensiñerad tillsyn från länssstyrelsens sida,en
inbegripet kontroll handläggningen enskilda ärenden,av av
stickprovsvis eller anledningmed klagomål från poli-t.ex.av

eller anhöriga till missbrukare. deAtt läns-sen resurser som
styrelserna hittills för frigörsanvänt LVM-ärenden får sålunda
inte leda till dessa i anspråk för andra ändamål föränatt tas
det sociala området.

Med sådan intensifierad tillsyn kan det finnas förutsätt-en
ningar vidmakthålla den konsekventa rättstillämpningatt som
uppnåtts länsstyrelsemas bevakning initiativrättochgenom av
i LVM-ärenden. finns otvivelaktigtKompetensen i kommuner-

problemet i dag gäller konsekvenserna i kärvtatt ettna; av
ekonomiskt läge förena instanshos dels initiativrättensamma
enligt under vissa betingelser obligatoriskt tillämplig lag,en
dels kostnadsansvaret för i mångade fall långvariga och
kostsammma vårdåtgärdema. problem kan dock inteDetta

försägas unikt LVM-vården uppträder inomävenutanvara
LVU-vården och inom frivilligaden ungdoms- och missbru-
karvården. En intensifierad tillsyn från länsstyrelsens sida

hela socialtjänstområdetöver framstår därför iden ettsom
bredare perspektiv viktigaste åtgärden för hindra ekono-att att
miska hänsyn på obehörigt tillåts påverka bedömning-sättett

enskilda missbrukares vård.behoven av av

17.2 Specialmotivering

17.2.1 1988870till ändring iFörslaget Lag lagenom
vård vissa fallmissbrukare iom av

6 §

anmälningsskyldighet vissastycket innebär denFörsta att

myndigheter angående vård enligt i fort-behovhar LVMav
sättningen fullgöras i förtill socialnämnden ställetskall som
hittills till länsstyrelsen.

Andra stycket innehåller specialregel anmäl-läkaresomen
Ändringenningsskyldiglzet. innebär dels nuvarandeatt an-

mälningsskyldighet fullgörasbehov LVM-vård skallom av
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till socialnämnden i för tillstället länsstyrelsen, dels att ett
tillägg i frågaklargör regel gällergörs attsom samma om
behov omedelbart omhändertagande enligt LVM. Denav
frågan för särskilt i följdregleras närvarande 14 attsom av
det socialnämnden sådantär beslutar omhändertagan-som om
de medan det länsstyrelsen vård.ansökerär som om

uppgifter åvilarde socialnämnd fullgörasAtt kansom av
kommunal kommunfullmäktigenämnd så beslutatannan om

framgår socialtjänstlagen.4 §av

7 §

Ãndringarna innebär förändringingen i sak detän attannan
blir socialnämnden för utredningar tvångsvård.som svarar om
Uppgiftsskyldigheten vid utredningar enligt följ-skallLVM

aktligen fullgöras till socialnämnden i för tillstället länssty-
relsen.

8 §

ÄndringenParagrafen tidigare 9den innebärmotsvarar
socialnämnden skall kontaktman i samband medatt utse en
nämnden inleder utredningen i tidigare istället föratt som

samband tillmed redogörelsen länsstyrelsen.

9 §

ÄndringenParagrafen den tidigare 10 innebärmotsvarar
det blir socialnämnden i stället för länsstyrelsen skallatt som

besluta läkarundersökning i utredningensamband medom om
tvångsvård.

10 §

Paragrafen den tidigare 8 omredigeratsDen harmotsvarar
följd socialnämnden själv skall för utred-attsom av svara

ningen tvångsvård och inte endast lämna redogörelseom en
till länsstyrelsen. Några andra iändringar föreslås inte.sak

11 §

Ändringen förstai stycket endast socialnämn-det ärattanger
iden stället för länsstyrelsen skall ansöka tvångsvårdsom om

hos länsrätten.

Ändringen i andra stycket föranledd det social-är ärattav
nämndens utredning skall in till länsrätten ochegen som ges
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inte hittills tillendast underlag nämnden lämnatdet som
länsstyrelsen.

Tredje oförändrat.stycket är

13 §

styckena oförändrade.Första och andra är

Ändringen i tredje föranledd blir social-stycket detär attav
i stället för länsstyrelsen har ansökanämnden att omsom

tvångsvård.

14 §

Paragrafen föreslås förupphävd. regel närvarandeDen som
finns anmälningsskyldighet tilldär läkares socialnämndenom
i fråga behov omedelbart omhändertagande har arbetatsom av
in i allmänna anmälningsskyldighet iden regeln läkaresom
6 § andra stycket.

15 §

Ändringen i första föranledd blir social-stycket detär attav
i förnämnden stället länsstyrelsen ansöker tvångs-omsom

vård.

Ändringen i innebär första meningen utgår.andra stycket att
för närvarande länsstyrelsen skallDenna underrättasattanger

beslut omedelbart omhändertagande. blirDetta onö-omom
digt det socialnämnden för ansökannär är som svarar om
tvångsvård. måste självfallet polismyndighetensDäremot

skyldighet socialnämndenunderrätta sådana beslutatt om
kvarstå.

38 §

Ändringen i stycket föranledd blir social-första detär attav
tvångsvård.nämnden och inte länsstyrelsen ansökersom om

Andra oförändrat.stycket är

44 §

fjärde oförändrade.Första, andra och styckena är

Andringen tredje innebär 10i stycket hänvisningen tillatt
§ ändras till 9 följd 8-§ den ändrade ordningenavsom av
10 §§.
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45 §

Ändringen innebär socialnämnden såsom ansvarig föratt

utredningen i mål fårtvångsvård liksom tidigarerätt att,om
påkalla polishandräckninglänsstyrelsen för föra miss-att en

brukare till läkarundersökning.

47 §
oförändrat.stycketFörsta är

det nuvarande andra vilken länsstyrelseI stycket anges som
i olika paragrafer i lagen. bestämmelse blirDennaavses

onödig socialnämnden alla länsstyrelsens uppgifterövertarom
i fråga utredning och ansökan tvångsvård. Reglerom om om

tillsynlänsstyrelsens socialtjänsten inkl. missbrukarvård-över
finns i socialtjänstlagen. Andra föreslåsstycket därfören

utgå.
Ändringen i det andra stycket tredjenuvarande ärnya en

konsekvens andra stycket upphävs och innebäratt attav re-
vilkengeln länsrätt behörig till i vilketknyts länärom som

den ansvariga kommunen innebärbelägen. ingen änd-är Det

ring i sak.

Ikraftträdandebestämmelsema

bestämmelserna bör i princip fulltDe genomslag genastnya
Ärendenvid ikraftträdandet. aktuella hos länsstyrel-årsom

bör således fortsättningsvis handläggas socialnämn-serna av
den. det fall länsstyrelsen har målFör redan anhängiggjort ett
i domstol det sig dock ändamålsenligt länsstyrel-ter mest att

får fullfölja ärendet tills dess det avgjorts slutligt, utansen
partsställningen hos domstolen förändras.att

17.2.2 Förslaget till Lag ändring i brottsbalkenom

Förslaget konsekvensändringär socialnämndenatten av
föreslås få initiativrätten i iLVM-ärenden stället för som
hittills länsstyrelsen.
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Särskilt yttrande

ochBritta Ringnér-HedbergAv Hans Agnéus,
Kristina Widgren

enligttillståndsprövningen LHDkommunaliseringVid aven
admi-återkallelser och andrasjälvfalletbör det prövas var

harLänsstyrelsernaskall handläggas.nistrativa ingripanden
uppgift,för denna ärerfarenhet kompetensochstor somen

Viför tillståndshavaren.till effekternagrannlaga med hänsyn
funktionernauppfattning deemellertid utredarensdelar att tre

återkallelser hartillståndsprövning, tillsyn och näraett sam-
myndighet. Länsstyrel-därför ligga påoch börband samma

tillföras deärendenakommerkompetens att genomsernas
länsstyrel-varigenomsärskilda övergångsreglernaföreslagna

fattar beslut. Motalltid innan kommunenskall hörassen
förslag itill utredarens dennavidenna bakgrund ansluter oss

del.

möjlig-förordar vi, till skillnad utredaren,Däremot mot en
tillstånd.till besluthet överklagande kommunens att geav

förriskernamotviktvi nödvändigtDetta mot enanser som en
frikostig tillståndsgivning. diskuteras dettaalltför kanDet om

länsstyrelser-allmänt ombud hosbör i formregleras att ettav
överklaga eller sätt. Dessutomrätt annatatt anserna ges

hakommunen börfinnas skäldet kan övervägaattatt om
sanktionsfrågan länssty-skyldighetlagstadgad prövaatt omen

vidtagas.behövatillsyn finner åtgärd kanrelsen i sin att
eventuelltmöjligheter för länsstyrelsen ochutvidgadeDessa

innebäravi inte skulle behövaandra få saken prövadatt anser
varje i ställetmåste följa ärende kommunen. Ilänsstyrelsenatt

anledning.förekommenmöjligheten användasskulle kunna
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Kommittédirektiv

Dir. 199268

Översyn tillståndsgivning enligt lagen 1977298av om
handel med drycker LHD och handläggning enligt lagen
1988870 vård missbrukare i vissa fall LVMom av

Dir. 199268

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Westerberg,B.
anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för göraatt atten en
analys förutsättningarna för och konsekvenserna attav av
tillståndsgivningen enligt 1977293lagen handel medom
drycker överförs tillLHD kommunerna. Utredaren skall
vidare utreda socialnämndema skall det fulla ansvaretom
för utredning och ansökan vård enligt lagen 1988870om

vård missbrukare i vissa fall LVM.om av

Bakgrund

Länsstyrelsen

Enligt lagen handel med drycker beslutarLHD länssty-om
relsen tillstånd till servering alkoholdrycker parti-samtom av
och detaljhandel inommed öl länet. Länsstyrelsen enligthar
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också tillsynsansvar kan enda myndighetlag och somsamma
vidta sanktioner, återkalla tillstånd.bl.a attgenom

också för utredning,Länsstyrelsen har ansökan ochansvar
enligtprocessföring i i mål tvångsvård lagenlänsrätt omom

vård i fallmissbrukare vissa LVM.av
vid utredning enligtbistår idag länsstyrelsernaKommunerna

tillsynsskyldigheter enligtoch har lokala LHD. Kom-LVM

frågor alkoholförsälj-också imedbestämmandeär ommunen
beviljaning, i form kommunalt i frågabl.a. veto attomav

serveringstillstånd.
förändringarna socialtjänstens områdesnabba inom harDe

tillsyninneburit krav ställs länsstyrelsernasatt nya av
för socialkonsulentemakommunernas verksamhet. Arbetet

individärenden främstvid länsstyrelserna består till delstor av
inom individ- familjeomsorgen.och

Handläggningen ärenden enligt och här-LVM LHD tarav
bidrarvid i anspråk del tillgängliga Dettastor av resurser.en

möjlighet bedriva aktiv tillsyntill länsstyrelsernasatt att en
enligt socialtjänstlagens intentioner begränsade.är

Pâ initiativ Social- Civildepartementen haroch en ar-av
innehållet itillsatts med uppdrag utveckla denbetsgrupp att

regionala tillsynen och uppföljningen socialtjänsten. Ar-av
slutföra sitt arbete i juni 1992.betsgruppen kommer att

Tidigare utredningar

från särskild tillkallad sakkunnig,betänkande DsI ett en
19899 sociala funktioner, framkom läns-Länsstyrelsens att

på resursbrist svårt upprätthållastyrelsen grund hade attav
sitt tillsynsansvar. Betänkandet visade på behov ytterli-ett av

ansökningsförfarandet ochi LVM-ärendenöversyngare av
tillstånds- tillsynsansvaret enligtoch LHD.

Organisationskommittén för genomförande regio-av en ny
statlig förvaltning därefter statskontoretnal uppdrog att

vid sociala funktionerna på läns-resursbehoven deöverväga
styrelsen.

socialaStatskontoret har i Länsstyrelsernasrapporten
funktioner 1990-08-14 bl.a konstateratresursbehov, PM-

för fullgöradet skall möjligt länsstyrelsernaatt attom vara
sina uppgifter måste antingen resurstillskott ske ellerett stort
åtgärder vidtas för frigöraatt resurser.
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Statskontoret möjligt genomföra lagändringardet attanser
frigöra tillsynsansvaretskulle så skullestora attsom resurser

klaras inom för befintliga före-Statskontoretramen resurser.
slår såväl handläggning enligt till-ärenden LVMatt av som
ståndsgivning enligt överförs till kommunerna.LHD

Socialstyrelsen tillstyrkte, förbehåll,med vissa i yttrandeett
den 1990 förslag till förändring-4 september Statskontorets

Socialstyrelsen framhöll vikten frigjordadeattar. av resur-
på förbättradlänsstyrelserna skulle användas tillserna en

tillsyn.
Även från hållandra har det ställts krav översyn av

från Stockholms socialnämnd hemställtLHD, bl.a. som om
serie förändringar syftei stärka det kommu-LHD atten av

inflytandetnala och möjlighet för viss tidkommunen attge
återkalla tillstånd.ett

regeringens proposition l99091l75 vissa folkhälso-I om
frågor aviserades regeringen för avsikt utreda ochhadeatt att

förutsättningarnaanalysera för och konsekvenserna attav
tillståndsgivningen enligt överflyttades till kommunerna.LHD

direktiven dir. 1991 124 till regeringens alkoholholpoli-I
tiska kommission framförs kommissionen särskilt skallatt
uppmärksamma reglerna tillstånd till servering alko-om av
holdrycker enligt liksom servering-bestämmelsernaLHD, om

bedrivande frågoroch andra gäller alkohol-ens som
serveringen. Kommissionen skall dennaanalysera huräven

lagstiftning tillämpas i praktiken.

handel med dryckerLag LHDom

Enligt får tillstånd.LHD alkoholdrycker inte säljas Detutan
frågakan tillstånd till servering alkoholdryckervara om av

parti- och detaljhandel klassmed öl II.samt

Socialstyrelsen tillsynsmyndighet. Påcentral det lokalaär

planet socialnämnd tillsynsuppgifterhar och polismyndigheter
med skyldighet iakttagelser till länsstyrelsenatt rapportera

har regionalt tillsynsansvar. Vid missförhållandenettsom
skall länsstyrelsen vidta åtgärder för undanröja dessa, iatt
sista hand återkalla tillståndet förbjudaeller verk-attgenom
samheten.

Antalet tillståndsärenden har enligt enkätundersökningen
Statskontoret genomförde 1990 60-70 %under ökat medsom
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under åren 1981-1987. inneburithar länsstyrelser-Detta att
möjlighet tillsyn i enlighet lagstiftarensutöva medattnas

intentioner minskat drastiskt.
Traditionellt har kommunerna starkt medbestämmandeett

i frågor alkoholförsäljning. kommunalaDen handlägg-om
ningen ofta kommunens riktlinjer. Kommunernastyrs av egna

möjlighethar sig de alkoholpolitiska följdernaöveratt yttra
begärt tillstånd den obligatoriska remissen iettav genom ser-

veringsärenden. Bland skall kommunen detprövaannat om
finns behov ytterligare i området. Oavsettrestaurangav en
motiven i yttrande kan kommunen bindandemed verkanett

bifallavstyrka till ansökan veto.en
ligger hos fullmäktigeVetorätten kommunens kanmen

delegeras till kommunalt Kommunens kanannat vetoorgan.
överklagas enbart kommunalbesvär.genom

Länsstyrelsen förvaltningsrättsligahar det och skallansvaret
lagligheten ipröva ärenden enligt LänsstyrelsenLHD. skall

också lämplighetenpröva hos den eller de skallpersoner som
driva verksamheten. Personprövningen sker bl.a. grund-
val uppgifter register polishos och skattemyndigheter.av ur
Förvaltningsrättsliga krav på handläggningen gäller självfal-
let också vid administrativa ingripanden. till-Länsstyrelsens
ständsbeslut och beslut i åtgärdsärenden kan tillöverklagas
kammarrätt.

StatskontoretsI föreslås tillsyns-länsstyrelsensrapport att
funktion skall stärkas bl.a. frigörsattgenom resurser om
tillståndsgivningen enligt överförs tillLHD kommunerna. I

länsstyrelsens roll skall enligt förslaget,även, ingå skyl-en
dighet vid behov vidta nödvändiga sanktioner. Besvärsin-att

kommunensöver beslut enligt enligtLHD bör Stats-stanser
kontoret länsrätt och kammarrätt. Länsstyrelsen börvara
dessutom enligt förslaget ha besvärsrätt över kommunsen
bifallsbeslut för motverka riskerna för tillståndsgivningatt en

allt förär med hänsyn till lagstift-generös den gällandesom
ningen.

Riksdagen har fastlagt riktlinjer för det framtida avgifts-
för prövning vissa ärenden hos statliga myndigheteruttaget av
1989902138,prop. FiU 38, 289.rskr. Enligt de antagna

riktlinjerna skall principen full kostnadstäckning fastställas
ekonomiskt mål för den verksamhet avgifterdessasom som

täcka. Avgiften för tillståndsärende skallatt ett tas utavser
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expeditionsavgift,ansökningsavgift i förstället ensom en
bifallsinnebär avgiften ansökanvilket oavsettatt tas ut om

1992191avgiftsförordningen ochinte. SFS Rege-eller Se
19923.ringens förordningsmotiv

tillsyn-avgifter för myndigheternasmedEtt ävensystem
miljöskydds- livs-tillämpas ochsverksamhet redan t.ex.

medelslagstiftningens områden.

fallvård missbrukare LVMi vissaLag om av

ikommerMyndigheter i sin verksamhet regelbundetsom
skyldiga till länsstyrel-missbrukare anmälakontakt med är att

någon i behovfår kännedom kande att antas varaom omsen
i första handvård enligt Sådan anmälan kommerLVM.av

från polis, skyddskonsulentfrån socialnämndema ävenmen
Även sig direkt tillvändaoch läkare. anhöriga och andra kan

länsstyrelsen.
erforder-vidtalänsstyrelsen får anmälan har denNär atten

tvångsvård,lig utredning ansökahos länsrättensamt att om
nödvändigt.utredningen visar detta ärattom

198722föreslog i sitt betänkande SOUSocialberedningen
Tvånget socialnämndemaMissbrukama, Socialtjänsten, att

få för själva utredningsarbetetskulle större attett menansvar
fortfarande för utredning ochlänsstyrelsen skulle ha ansvaret

i vård enligt lagen.ansökan ärenden om
beredningens förslag fickRemissutfallet i deldenna ettav

tillstyrkteflertal remissinstansemablandat mottagande. Ett av
behålla dåvarandeberedningens förslag ville den ord-eller

ningen. remissinstanser avstyrkte dock beredningensFlera
fullaförslag socialnämnden skulle fåoch förordade detatt

för utredning vård enligtoch ansökan LVM.ansvaret om
regeringens propositionRiksdagen beslutade i enlighet med

förslag198788 vilken följde socialberedningens lä-147 att
för utredning ansökannsstyrelsen skulle behålla ochansvaret

för själva utrednings-socialnämnden skulle anlitasattmen
borgerli-Vid riksdagsbehandlingen reserverade sig dearbetet.

partierna föreslog socialnämndemabeslutet ochmot attga
fullaskulle det ansvaret.ges

vilkensålunda funnits olika uppfattningar rollharDet om
länsstyrelserna gäller ärenden enligtskall ha det LVM.när

processför-motiv behålla för utredning ochEtt att ansvaret
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ing hos länsstyrelsen har varit det därmed kan skeatt en en-
hetlig bedömning vårdbehovet i ärenden tvångsvård.av om
Ett är anmälan till länsstyrelsenannat att behoven om av
LVM-vård kan komma från socialtjänsten, också frånmen
andra samhällsinstanser liksom från privata Olikapersoner.
uppfattningar kan finnas mellan socialnämnden och anmälar-

behovet tvångsvård. sådanat.ex. I lägen kan detna, om av
finnas skäl för behovet tvångsvårdatt prövas frånav av en
den kommunala socialtjänsten fristående instans.

Mot denna bakgrund har även andra lösningar diskuterats,
länsstyrelsen, vidävent.ex. kommunaliseringatt en av an-

för ansökan till länsrätten, möjlighetsvaret ansökaattges en
i fallde socialnämnden inte finner skäl för vårdansökan.en

Ett starkt skäl för förändring nuvarande ordning ären attav
socialnämndema redan i dag har genomföra delaratt stora av
utredningsarbetet och det socialnämndemaär skallatt som

för det fortsatta vårdarbetet länsrätten fattatnär beslutsvara
omhändertagande. denna situationett I kan länsstyrelsensom

bliroll oklar och uppenbar risk finns befintliga utrednings-att
används ineffektivt. Från olika håll har hävdatsresurser att

länsstyrelsens roll borde begränsas till dels tillsynsfunktionen
kommunerna, delsgentemot expertroll i förhållande tillen

länsrätten.

Uppdraget

LHD

Utredaren skall göra analys förutsättningarna för ochen av
konsekvenserna tillståndsgivningen enligt överförsatt LHDav
till kommunerna. Utredningen skall redovisa de förslag till
lagändringar kommunalisering tillståndsgivningensom en av
skulle erfordra. Utredaren skall därmed även överväga vilken
besvärsordning bör gälla och skall ha rättsom attvem som
överklaga beslut enligt LHD.

L VM

Utredaren skall analysera förutsättningarna för social-att
nämndema det fulla för utredning och ansökanansvaretges

vård enligt LVM. Om utredningen finner kommu-om att en
nalisering bör genomföras, skall den lägga fram förslag till
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erforderliga lagändringar.
nyligeni samråda denUtredaren bör berörda delar med

tillsatta Alkoholpolitiska kommissionen 199117.S
1993.Utredningen bör avsluta sitt arbete ldensenast mars

direktiven dir. 19845 till samtligautredningen gällerFör

utredningsförsla-kommittéer särskilda angåendeoch utredare

dir. angående be-inriktning direktiven 198843samtgens
i utredningsverksamheten.aktande EG-aspekterav

Hemställan

hänvisning jag anfört hemställer jagMed till vad har attnu
regeringen chefen för Socialdepartementetbemyndigar

omfattad kommitteför-tillkalla särskild utredareatt en av-
förutsätt-ordningen 1976119 analyseramed uppdrag att-

för överförande tillningarna och konsekvenserna kom-ettav
1977293tillståndsgivningen enligt lagendelsmunerna av

drycker utredning ochhandel med LHD, delsom av an-
vård 1988870 vård missbru-sökan enligt lagenom om av

i vissa fallkare LVM,
.

besluta sakkunniga, sekreterare ochexperter, annatatt om
biträde utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
huvudtitelnskostnaderna skall belasta femte anslag Aatt

Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen sig till föredragandensansluter överväganden
och bifaller hans hemställan

Socialdepartementet





SOU 199331

Bilaga 2

Enkätredovisning

Alkoholpolitiska kommissionen
LDHLVM-utredningen
Gemensam februaridelrapport 1993

Tillämpningen 1977293lagen handelav om
med viddrycker länsstyrelser och kommuner

redovisningAnm. Denna omfattar endast de frågor berörsom
LHDL VM-utredningen. Resterande frågor redovisas iAlkoholpol i -
tiska kommissionens delbetänkande serveringsbestämmelserna.om

1 Förord

Regeringen har tillsatt parlamentarisk kommission med uppgiften
utvärdera den hittillsvarande alkoholpolitiken och lägga framatt

förslag till strategi för framtiden bl.a. i EG-perspektiv.etten -
Den svenska alkoholpolitiken genomgår därmed bred översynen
inte minst med hänsyn till förestående EG-förhandlingar och EES-
avtal.

kommissionens uppdrag ingår föreslå förändringar iI även att
lagstiftningen, kommissionen finner vissa kanbestämmelserattom
förenklas for inte fyllereller helt de längre någonutmönstras att

fall behöva förtyd-alkoholpolitisk funktion. andra kan reglernaI
alkoholpolitiskt syfte.ligas eller skärpas för bättre fylla lettatt

1991 124detta kommissionen enligt direktivensammanhang skall
serveringsärskilt tillstånd tilluppmärksamma reglerna avom

alkoholdrycker enligt lagen handel drycker LHD, liksommedom
bestämmelserna frågorserveringens bedrivande och andraom som
gäller alkoholserveringen. analy-I detta arbete skall kommissionen

hur denna lagstiftning tillämpas i praktiken.sera
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Enligt LHD beslutar länsstyrelsen tillstånd till serveringom av
alkoholdrycker parti- och detaljhandel med klass inomsamt
länet. tillståndInnan eventuellt utfärdas skall länsstyrelsen höra
med kommunen i sitt yttrande kan förhindra eller utökadesom nya
serveringstillstånd med hjälp kommunalt Länsstyrelsen harveto.av
enligt lag också tillsynsansvar och kan enda myndighetsamma som
besluta administrativa ingripanden, bl.a. tillstånd.återkallaom
Även kommunerna har tillsynsskyldigheter enligt lagen och skall
bistå länsstyrelsen i detta arbete.

De snabba förändringarna inom socialtjänstens inne-område har
burit krav ställs på länsstyrelsernas tillsyn kommuner-överatt nya

verksamhet. Statskontoret har i promemoria 1990 gjortårnas en
bedömningen det torde möjligt genomföra sådana lag-att attvara
ändringar hos länsstyrelserna frigörasskulle såatt attresurser
tillsynsansvaret skulle kunna klaras inom för befintligaramen

bl.a. tillståndsprövningen enligt LHD över-attresurser, genom
fördes till kommunerna.

Mot bakgrund detta har regeringen tillkallat särskild ut-av en
redare för förutsättningarnaundersöka för och konsekvensernaatt

kommunalisera tillståndsprövningen enligt LHD. direktivenIattav
199268 utredningen förslagskall redovisa de till lag-attanges
ändringar därmed erfordras.skullesom

2 Enkätens uppläggning

2.1 Frågeställningar

Enkäten uppdelad i statistik-är och resursblock, åsiktsblockett ett
och frågor.några öppna

Statistik- och resursblocket syftar till belysa befintligaatt resurser
och ärendebelastning hos länsstyrelser och kommuner liksom även

uppfattning resursbehovet hos vidkommunernaatt ge en om en
kommunalisering tillståndsprövningen. Detta avsnitt har i förstaav
hand bearbetats LHDLVM-utredningen.av

Åsiktsblocket tjugotal de omdiskuteradetar ett mestupp av serve-
ringsbestämmelserna i lagen handel med drycker. Syftet är attom

bidrag till Alkoholpolitiska kommissionens analys reglernaett av
alkoholserveringen med sikte förenkla och förtydligapå attom

lagstiftningen.
frågorna,De slutligen,öppna har givit länsstyrelser och kommu-

möjlighet kommentera enkäten utförligare. avsnittDettaattner
de båda utredningarna för gemensamt.svarar
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2.2 Urval

24 i samrådEnkäten har tillställts samtliga länsstyrelser och -
Kommunförbundet urval 286 kommu-med Svenska landetsett av-

följandeKommunurvalet har skett på sättner.

U-faktorAntal Urval
kommuner

1.00333 3200 000Kommungrupp -
1.95371937 1950 00 199 999Kommungrupp -
3.00782678 2620 000 49 999Kommungrupp -
5.4115729157 3119 999Kommungrupp -
.OO1 11 11l 1Turistkommuner 11

3.2528688286 90

kom-LHD-handläggningen tillhar decentraliseratKommuner som
samordnaförsökamundelsnämnder och liknande har uppmanats att

sina enkätsvar till kommun.ett per
och 24 länsstyrelserEnkäten har således ställts till 90 kommuner

eller totalt 114 myndigheter.
alkoho-länsstyrelsernas handläggareEnkäten har besvarats avav

tjänsteman handläggerlärenden. kommunerna har denI som serve-
socialtjänsten besvaratarbetsledare vidringsärenden eller dennes

social-med ordföranden ifall har samråd skettenkäten. I några
i soci-enkäten behandlatsförekommitnämnden. har ocksåDet att

alnämnden.
88 de 90 utvaldaochalla länsstyrelserbesvaradesEnkäten avav

112 enkätsvar.finns såledesSammanlagtkommunerna.

tillförlitlighet2.3 Resultatens

expertisstatistiskmedsamarbetegjorts iharUrvalet kommuner
reduceravaritSyftet harKommunförbundet. ut-vid Svenska att

säkerhet kunnagodganskaändå medredningens arbete attmen
vitillAnledningen286 kommuner.i landetsbelysa situationen att

286,samtliga ärbland90slumpmässigt inte valt kommuner attut
deni resultat. Det ärurval ökar säkerheten våras.k. viktat motett
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bakgrunden de kommunernastörre starktär representerade isom
urvalet.

2.4 Några påexempel tillförlitlighetresultatens

Med urvalsförfarandetvårt kan vi osäkerhetensäga iatt
ásiktsblocket iär störst vårt resultat fördelar sig påsom om svaren
50 ja-svar och 50 nej-svar. Med 95procent procent procents san-
nolikhet ligger då det korrekta värdet mellan 40 och 60 procent.
Det korrekta värdet skulle vi ha erhållit vi hade tillfrågat samt-om
liga 286 kommuner. Konñdensintervallet 95 procent.är

Om svarsfördelningen däremot 20 ja-svar 80är ochprocent
nej-svar ökar säkerheten. liggerDå det ja- värdetprocent sanna

med 95 sannolikhet mellan 12 och 28 plus minusprocents procent
8 från vårt värde 20uppmätta procent.procent
Om andelen ja-svar frågapå 10 ökarär säkerhetenprocenten
således i våra ytterligare.svar

När det gäller numeriska skattningar eller uppgifter i ochresurs-
statistikblocket t.ex. antal tjänster och antal årsarbetskrafter är
osäkerheten i skattningarna, samtliga kommuner mindresom avser

10 % vid 95än % konñdensnivå. innebärDet 95 % skatt-att av
ningarna har urvalsfel högstpå 10 %.ett

För några variabler har ingen skattning gjorts för landets samtliga
kommuner. I dessa fall detta särskilt.anges

Denna inget anspråkgör på analys enkät-rapport att vara en av
betydelse för Alkoholpolitiska kommissionens och LHDsvarens

LVM-utredningens ställningstaganden i olika avseenden, ärutan
endast redovisning fakta och åsikter. Resultaten enkätenen av av

fleraär underlag för de båda utredningarnas fortsattaett arbete.av

3 Resurs- och statistikblock

För bild vilka länsstyrelsernaatt och kom-en av resurser som
i dag ägnar LHD-ärenden enligt gällande lagstiftningmunerna

ställdes frågor i enkäten vid länsstyrelserna och inomom resurser
kommunernas socialtjänst. Vid eventuell kommunaliseringen av
tillståndsprövningen det väsentligtär få kommunernas uppfatt-att
ning LHD-ärenden och vilka de sig behövaom resurser anser
ytterligare för första instans besluta tillstånd enligtatt som om
LHD.
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3.1 Länsstyrelsernas resurser

I enkäten ställdes frågor hur tjänster förmånga LHD-ärendenom
det fanns vid respektive länsstyrelse vid enkättillfället 1992.hösten
Samtliga länsstyrelser har besvarat frågan.

Antal tjänster 46
Varav handläggare 35

Enligt kartläggning gjordes 1980 organisationskom-årsen som av
mitté fanns det året 45 alkoholhandläggare och 15 assistenter avde-
lade biträda Sedan 1981dessa. har länsstyrelserna varit föremålatt
får årliga resursminskningar. I betänkandet Länsstyrelsernas sociala
funktioner 19899Ds antalet alkoholhandläggare ha redu-uppges

till knappt 35. Samma uppgift redovisar Statskontoret i sincerats
promemoria.

Antalet tjänster självfallet inte tillfredställande hurär måttett
mycket visst område. Exempelvispå kansatsas ettresurser, som

tjänst ibland omfatta kortare tid heltid. Innehavarenänen en av en
viss tjänst kan också inom för sitt ansvarsområde ävenramen
handlägga andra ärenden just LHD-ärenden under del sinän en av
arbetstid. framkommerDetta också i Statskontorets PM, där det
framgår alkoholhandläggarna parallellt används för andra ären-att
den inom länsstyrelserna. Mot denna bakgrund ställdes frågor om
det faktiska resursutnyttjandet i årsarbetskrafter för LHD-mätt
ärenden.

Antal årsarbetskrafter 49
Varav handläggartjänster 36

faktiskaDet resursutnyttjandet ganska väl medstämmer överens
antalet tjänster vad handläggare. När det gäller övriga ad-avser
ministrativa skillnadenär större.resurser

3.1. I Tillstánásarenden respektive tillsyn

I betänkandet Länsstyrelsernas sociala funktioner och i Statskonto-
framgårPM länsstyrelserna på grund ökade arbetsupp-rets att av

gifter och minskande inte fullgörakan sina uppgifter inomresurser
det sociala området tillfredställandepå det gällerNärsätt.ett
LHD-ärenden, har bristenså framför allt drabbat till-på resurser
synsverksamheten. Länsstyrelserna saknar således tillräckliga

bevaka bestämmelserna i efterlevs. TillsynenLHDatt attresurser
huvuduppgifternaär för länsstyrelserna efter länsstyrelsere-en av

formen. I betänkandet Länsstyrelserna och socialtjänsten Ds
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199267 föreslås vissa ärendegrupper avlastas länsstyrelsernaatt
för möjliggöra effektivisering uppföljning och utvärde-att en av
ring.

Länsstyrelsernas resursfördelning enligt Statskontorets PMvar
och enkät följandevår

Statskontoret, l99OVår enkät, 1992

Tillstånd 82 % 81 %
Tillsyn 18 % 19 %

Undersökningarna talar för det inte inträffat för-några störreatt
ändringar det gäller fördelningen tillståndspröv-när påav resurser
ning respektive tillsyn mellan åren 1990 och 1992. Vid länssty-sex
relser enligt enkät 90 eller för till-våravsatte procentman mer
ståndsprövning. En länsstyrelse inte alls förnågraavsätter resurser
tillsyn. Det finns däremot länsstyrelser 40tre satsar procentsom

eller tillsynpå och tillsynsärenden.av resurserna mer

3.2 Kommunernas resurser

Kommunernas handläggning ansökningar serveringstillståndav om
omfattar i första hand utarbetandet tjänsteutlåtanden och remis-av

till länsstyrelserna. Kommunernas handläggning LHD-var av
ärenden skall enligt lagstiftningen endast omfatta behovsprövning-

i vissa fall genomför kommunerna prövningävenen, men en av
den personliga lämpligheten. Därutöver skall kommunen tillsam-

med länsstyrelsen och polisen för bestämmelsernamans attsvara
i LHD efterlevs. Tillsynen enligt LHD omfattar samtliga de olika
tillstånd finns i LHD, dvs. detalj- och partihandeläven medsom

klass II.
Kommunen har också lokalt enligt socialtj änstlagens l 1ett ansvar

§ förebygga missbrukatt såväl allmänna och strukturelltgenom
inriktade åtgärder individuellt inriktade insatser.som

fä jämförbaraFör uppgifter mellanatt kommunerna beräk-är
ningarna det gällernär årsarbetskrafter grundade årsarbetstiden

750 timmar.1på Beräkningsgrunden har valts i samarbete medut
Svenska Kommunförbundet

Följande finns enligt enkätsvaren i de kommuner 88resurser
omfattas vår undersökning och kan uppskattassom av

helhet.för landet som
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Skattning förUrvalet
samtliga kommuner

42,418,5Antal tjänster
20,19,3heltidstjänsterVarav

Årsarbetskrafter 44,921

21,3bedömdesurvaletiLHD-ärendenArbetsinsatsen för motsvara
tilluppgårsamtliga kommunerförskattningårsarbetskrafter. En

årsarbetskrafter.44,9

tillsynför3.2.1 Kommunernas resurser

respek-tillsynsverksamhetsatsninggäller kommunernasdetNär
tillståndsprövningmedsambandiremisser,påtive m.m.,svar

följandeerhölls svar

förSkattningUrvalet
samtliga kommuner

2511Tillståndsprövning
18,89,2Tillsyn

och tillsyntillståndsprövning ärårsarbetskrafter förSumman en
beträffandegjortsskattningdenårsarbetskraft mindre än som

vissi urval. EnLHD-ärenden vårtförtotala insatserkommunernas
samtliga kommu-förskattningengällerfinns detskillnad även när

sådantutformats på sättfrågornakan bero påSkillnaden ettattner.
inne-frågornastolkningarför skildafunnitsdet utrymmeatt av

tillsyn-förkommunernasExempelvis kan fråganbörd. resurserom
uppsökan-ochfältarbeteolika Socialtsverksamheten tolkas på sätt.

LHDmening berörai sägasungdomar kanverksamhet blandde en
denmedprimära måletdetserveringsverksamhet,och även om
ochförhållandena pådirektverksamheten inte röruppsökande

omkring restaurangerna.

kommunaliseringvid3.2.2 Kommunernas enresurser

hurfråganbesvaraenkäten ombads kommunernaI stortatt om
kommunaliseringeventuellvidresurstillskott skulle behövade en

dennapåtolkningenfinns svårigheter medLHD. Det av svarenav
frågeställning
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Det är oklart hur LHD kommer i framtiden, ochatt utse mot
denna bakgrund måste tolkas utifrån nuvarande lagstiftningsvaren
bortsett från bestämmelserna tillståndsprövande myndighet.om

Kommunerna saknar förmodligen åtminstone delvis kunskap om
vilka arbetsuppgifter länsstyrelserna i dag utför enligt LHD.som
Av drygt 16 000 diarieförda ärenden enligt LHD vid länsstyrelser-

det endast drygt 2 000 remitteradesna till kommunernavar som
for ställningstagande.

Det finns risk för kommunerna överskattat behovetatten av
resurstillskott vid kommunalisering LHD. Eftersom de för-en av
modligen inte känner till arbetets omfattning vill de gardera sig för

vid eventuell kommunaliseringatt tillräckligaen Inomresurser.
kommunen finns även andra socialtjänsten förmod-resurser som
ligen inte tagit med i sin kalkyl behovet Härav av nya resurser.

exempelvis den juridiska expertis finnsavses inom kommuner-som
och den ekonomiska sakkunskap ofta finnsna i form nä-som av

ringslivssekreterare.
Totalt bedömde de kommuner besvarat enkäten 88som att man

skulle behöva ytterligare 30,9 årsarbetskrafter och skattningen för
samtliga kommuner uppgår till 65,6. De totala vidresurserna
länsstyrelserna för LHD-ärenden 49 årsarbetskrafter.upp gavs vara
Resurserna fördelades på tillståndsprövning och på tillsyn med 81
respektive 19 %.

Om vi utgår från oförändrade arbetsuppgifter i övrigt enligt LHD
innebär överföring tillståndsprövningen frånen länsstyrelsernaav
till kommunerna arbetsmängd 81 % 49en årsar-motsvararsom av
betskrafter, dvs. knappt 40 för landets samtliga kommuner. Denna
skattning således endast överflyttningavser det arbeteen av som
utförs vid länsstyrelserna i dag och tillståndsprövningen.som avser

skallDet också påpekas det redan idag i kommunernaatt utförs en
prövning ansökningar serveringstillstånd,av i meningom som en
kan beskrivas dubbelarbete. I Riksrevisionsverketssom årrapport
1984 Servering alkoholdrycker konstateradesav också det redanatt
då förekom betydande dubbelarbeteett hos kommuner och länssty-
relser det gällde LHD.när

Den skattning det framtida resurstillskottet gjorts iom som urva-
let uppräknat till samtliga kommuner uppgår till 65,6 årsarbetskraf-

Differensen mellan den nuvarande beräkningenter. avseende resur-
för tillståndsprövning vid länsstyrelserna knappt 40serna och

kommunernas skattade behov 65 ,6 kan bero påav nya resurser
kommunerna har svårt överblicka omfattningenatt tillstånd-att av

sprövningen enligt LHD. Redan i dag kommunernaavsätter erligt
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skattningen för samtliga 44.9kommuner årsarbetskrafter. Kommu-
tilltorde med hänsyn detta resursmässigt ha bra utgångs-ettnerna

läge för tillståndsprövningen enligtöver LHD.att ta

3.3 Statistik

3.3.1 Länsstyrelsernas tillstándsärerzden enligt LHD

enkäten till1 länsstyrelserna ställdes frågor antalet tillståndom per
den 31 december 1991 antalet ärenden under 1991. Dessasamt om
uppgifter har kompletterats med information från Socialstyrelsen

det gäller förtillstånd servering klassnär och partihandel.av

Antal ärenden under 1991

Servering året eller årligen viss tidsperiod,runt
återkallelse tillstånd, tillsyn 8 497av

Tillfällig servering 7585

Detalj- och partihandel med klass 368l

Övriga ärenden 430

Summa 16 053

departementspromemorianI Länsstyrelsernas sociala funktioner
framkom det antalet LHD-ärenden 1987 14 000 eller näraatt var
600 länsstyrelse. fannsDet då uppenbara olikheter i länsstyrel-per

diarieföring. Detta gällde framför allt redovisningensernas av
tillfälliga tillstånd. jämförelseEn mellan i vår enkät och densvaren
statistik Socialstyrelsen redovisar, förtalar del bristerattsom en
i diarieföringen ärenden, fortfarande kvarstår. Rutinerna inteärav
desamma vid de olika länsstyrelserna. I var enkät och i Statskonto-

PM har det visat sig icke obetydligt antal ärenden interets att ett
diarieförs.

3.3.2 till kommunernaRemisser

Under 1991 remitterades 2 028 ärenden enligt länsstyrelsernas
uppgifter till förkommunerna deras ställningstagande beträffande
ansökan serveringstillstånd. Av dessa 2 028 ärenden avstyrkteom
kommunerna med sitt 330 ansökningar 16eller iveto procent av
ärendena. Två länsstyrelser har dock inte besvarat enkäten i denna
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del. 16Andelen speglar i viss utsträckning vilken omfatt-procent
ning kommunerna utnyttjar sitt Stora variationer förekommerveto.
mellan kommunerna.

3.3.3 Kommunernas uppgifter remisserom

dettaI avsnitt har vi inte gjort skattning förnågon samtliga kom-
eftersom vi i denna del kunnat inhämta uppgifter frånävenmuner,

länsstyrelserna. De kommuner 88 besvarat enkätensom uppgav
erhållit 994 ansökningar serveringstillstånd remisspåatt man om

från länsstyrelserna 1991.år Av dessa avstyrkte kommunerna 202
ansökningar med sitt eller i cirka 20 samtligaveto, procent av
prövade ansökningar. knappt hälftenI 99 hänvisade kommunerna
till behovsprövningen, medan de övriga avstyrktes andra skälav
eller motivering. Skillnaden mellan länsstyrelsernas ochutan
kommunernas uppgifter antalet remitterade ärenden beror på attom
vi arbetar med urval kommuner.ett

Antalet remisser servering klass uppgick 1991 tillårom av
324 i de utvalda kommunernas enkätsvar.

3.3. 4 Antal serveringstillstånd

Socialstyrelsen samlar regelmässigt in uppgifter antaletom serve-
ringstillstånd exklusive tillstånd för enbart klass II och antalet
detaljhandelsställen för öl klass GenomII. enkäten har vi därutöver
samlat in uppgifter antal serveringstillstånd för enbart klassom

antalet partihandelstillstånd för klass II.samt
Antalet tillstånd den 31 december 1991per

Antalet serveringstillstånd för spritdrycker,
vin eller starköl, exkl. trañktillstånd 7 757

Trañktillstánd 194

Antalet serveringstillstånd för enbart klass 4985

Antalet detaljhandelsställen med öl klass 12 985

Antalet partihandelstillstånd för klass 315

Summa 26 749

Även det finns brister i den statistiska redovisningen så kan detom
framhållas antalet serveringstillstånd 1977år 7 800 ochatt var ca

1981 9 200.år den 31Per december 1991 antaletca var serve-
ringstillstånd drygt 13 000 7 757 194 498. Uppgifterna5+ +

antalet serveringstillstånd från 1977år och 1981 har hämtatsom
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från Riksrevisionsverkets rapport.
serveringstillstånd1991 har antaletperioden 1977 tillUnder

66ökat medsåledes procent.

0Asiktsblock4

omdiskutera-åsikter deefterfrågades respondenternasHär mestom
uppmanadesenkäteni därde bestämmelserna LHD, mottagarna av

ejtveksamja, nej ellerför det svarsalternativkryssa vetatt som
fall fannsuppfattning.överensstämde med deras I någrabäst en

anslutningmotivering iMöjlighet tillinledande kommentar. gavs
i sinfråganenkätredovisningen nedan återgestill varje fråga. I

stapeldia-formmed svarsfördelningen ikursiverathelhet ettav
maxi-enkätsvar,antaletdär den vertikala skalan somavsergram,

inte har besvaratkommuner112 i och med tvåmalt kan attvara
redovi-och övriga kommentarerEventuella motiveringarenkäten.

vid varje fråga.sas

Tillståndsprövande myndighet

utredningarna.för bådafråga intresseDetta är gemensamten av
förarbete förutsättningarLVM-utredningen analyserar i sittLHD

tillståndsprövningen.kommunaliseringoch konsekvenser avav en
alkohollagstift-Alkoholpolitiska kommissionen gör översynen av

ocharbetsuppgifter mellan länsstyrelseFördelningenningen där av
därvidtillämpning.för lagens Detkommunen har betydelse ärstor

och kommunernavad länsstyrelsernagivetvis intressestortav
inställning.själva har for

förstapeldiagrami formVid denna fråga redovisas avsvaren
tillstånd-skall förmyndighet respondenternavilken ansåg svara

sprövningen för respektive ärendegrupp.
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l
1 Bör tillstándsprövnirzgen flyttas från länsstyrelserna till kommu-.a l

betrayfande servering alkoholdryckernerna av

70

Kommentar
Det dennaär ärendekategori de flesta med tillstånd-som avser
sprövning. En majoritet de tillfrågade kommunerna och 7av av
24 länsstyrelser tillståndsprövningen för börattanser restauranger
kommunaliseras. Motiven för kommunalisering har vanligenen
angivits kommunen har bättre lokalkännedom, närhet tillattvara
beslutsfattare och utskänkningen naturlig delär kom-att en av en

alkoholpolitiska Ett skäl kommunensärmuns annatprogram. att
inflytande över antalet serveringstillstånd i den kommunenegna
måste kunna säkerställas detäven kommunala försvinner.vetotom
Argumenten kommunalisering främstär tillståndsgiv-emot en att
ningen sköts enhetligt hos länsstyrelserna, risken för by-attmer
politik inte kan negligeras, kommunerna saknar kompetensatt
för de juridiska och ekonomiska bedömningarna och finnsdetatt
risk för rättssäkerheten för enskilda försämras.att restauratörer
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I .b tillstándsprövzzirzgerz flyttas från länsstyrelserna till kommu-Bör
beträffarzde detaljhandelstillstárzd för öl klass IInerna

60

50

40

30

20

TNEJGAMKCMMMEN

Kommentar
Länsstyrelserna likasvarade i alla frågor kommu-stort sett om
nalisering, medan kommunerna varierade sina beroendesvar
vilken tillstândsprövning det gällde. Ett observandum dockär att
21 de 39 svarade nej här detaljhandel med klassattav som anser

inte behöver tillståndspliktig längre, vilket några ocksåvara
påpekade hade påverkat frågan.deras påsvar
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J tillstándsprövningen flyttas från länsstyrelsernaBör till kommu-c.
beträffande partihandelstillstázzd för öl klass IInerna

6D

50

40

.30

2D

Kommentar
Partihandel med klass försäljning för återförsäljning tillavser
detaljhandel, mil., s.k. grosshandel. inteDen såärrestauranger,
vanligt förekommande, och kommunerna har i regel aldrig kommit
i kontakt med dessa tillstånd, vilket ökat kommunernas osäkerhet
i diskussionenl avreglering handel med klasssvaren. om av

inget särskilt undantag för partihandel.görs
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I d tillstándsprävningen länsstyrelserna till kommu-Bör flyttas från
.

beträfande tillstånd för alkoholservering båt och flygpá tag,nerna
s.k. trajikrillstánd

80

70

60

5D

40

30

20

Kommentar
Trañktillstánden berör oftast fler kommun och därförän en anser
de flesta, framför tillstándsprövningen börallt kommunerna, att
ligga regional central myndighet. Länsstyrelsernapå eller ären

konsekventa i sin inställning till kommunalisering. Antingenmer
tycker alltingde skall kommunaliseras eller också inget.att

Behovsprövningen

Denna fråga ställdes tillendast kommunerna.
Vid tillstándsprövningen gäller i dag behovet inomatt orten av

skilda slag serveringsrörelser för alkoholdrycker skall beaktas.av
Hänsyn skall härvid till risken för överetablering kan med-tas att
föra olägenheter från ordnings- nykterhetssynpunkt. Behovs-och
prövningen förstaskall i hand kommunen.göras av
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Bör behovsprövningen finnas kvar i LHD

70

60

50

4D

3D

20

AVSKAFFA

Kommentar
En klar majoritet kommunerna vill behålla behovsprövningen.av
I motiveringarna oftast det inte räcker medattanges en noggrann
lämplighets- och lokalprövning, lagstiftningen börävenutan att
innehålla skydd överetablering serveringsställen.ett Om detmot av
kommunala försvinner blir behovsprövningen kvarvarandevetot ett
alkoholpolitiskt instrument i lagstiftningen.
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Det kommunala vetot

3.a Bör det kommunala behållas tillstándsprövningenvetat om
ligger kvar hos länsstyrelsen

100

AVSAFFA

Kommentar
En majoritet länsstyrelserna och mycket kraftig majoritetav en av
kommunerna vill behålla det kommunala ifall tillstándspröv-vetot
ningen ligger kvar hos länsstyrelserna. De flesta har motiverat
detta med det kommunala inflytandetatt tillstándsgivningenöver
måste säkerställas och detta bäst skeratt behållaatt vetot.genom

Nedanstående fråga ställdes endast till kommunerna.
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Är behålladet viktigare för kommunen3.b än överveto att taatt
möjlighet till överklagandemedtillstándsprövningen

40

30 .......................................................................,,

2D &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

TNBGÅMJA

Kommentar
tillstándspröv-benägnaDe kommunerna överärstörre att tamer

för hellreMotiveringarnade mindre kommunerna.ningen än att
försig saknadels kommunernabehålla ärvetot att resurseranser

starkare alko-delstillståndsprövningen äröver vetot ettattatt ta
tillstândsbeslut.överklagningsbartholpolitiskt instrument än ett

Avgifter

ändringar iansökningar ochavgiftssystem förEtt nytt serve-om
1992-07-01.ringstillstánd infördes
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Bör inspektionsverksamheten avgiftsbeläggasäven

50

4D

.30

20

Kommentar
Bland motiveringarna för inte införa någon tillsynsavgift anförsatt

det etiskt olämpligt och kan riskeraär förhållandet mellanatt att
tillsynsmyndigheten och kan försämras. alternativEttrestaurangen

framfördes i enkäten införande registerhållnings-årligärsom av en
avgift.

Tillsynsmyndighet

På denna fråga fick respondenterna med flera alternativ.svara
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tillsynsverksamhetenförbör haVem ansvaret

100

80 . ....................... .., ,........ ,..

... .......60 ............... ........... .,..,. . .. ., , ,,

.....4D ...................... ...................... ..................

. .............20 ............. ....................,, . ,,

PGJENKCXMJEN

Kommentar
socialnämnder och polismyn-länsstyrelser,69 §I LHD attanges

i lagen.efterlevnaden bestämmelsernaskall övervakadigheter av
i tillsynenflesta rollvill de kommunenI enkätsvaren störreenge

för kommunensfallet i dag. Motivet dettavad ärärän storasom
ideSamtliga länsstyrelser docklokalkännedom. ävenattanser

kom-fortsättningen skall ha för tillsynen, medan mångaansvaret
exempelvisdem bäst,denna verksamhetatt passarmuner menar

för arbetet i socialtjänsten.inom det uppsökanderamen
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sankrionsbesluten flyttas till länsrättkammarrärtBör

so

60

4D

20

Kommentar
Motivet för flytta sanktionsbesluten till domstol ökaär rätts-att att
säkerheten. för besluten hos tillsynsmyn-Vad talar behållaattsom
digheten inte onödigtvisenligt många öka byråkratin. Be-är att
sluten går ändå överklaga.att

Överklagande

Länsstyrelsens tillståndsbeslut i överklagas till karnmarrät-kan dag
Om beslutanderätten förs till kommunen krävsöverten. en ny

besvärsordning.
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kommunensBör beslut kunna överklagas till kammarrätten

6D

50 ....................................................,

40 &#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;

.30 &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

2D &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

JA TVBGAM

Kommentar
Se fråga.nästa

kommunensBör beslut kunna överklagas till länsrätten
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Kommentar
De flesta föredrar länsrätten framför kammarrätten överklag-som
ningsinstans vid kommunalisering tillståndsprövningen.en av
Några ansåg länsstyrelsen förslagär bättreännu förstaatt ett som
överklagningsinstans.

Bör länsstyrelsen besvärsrätt över kommunens beslutges

50

50 .....................................................

40 .....................................................

30 ..................

2D ..................

JA TNBGAM

Kommentar
16 24 länsstyrelser svarade denna fråga medanav storen
majoritet kommunerna har uppfattning. Flera länsstyrel-motsattav

ansåg dessutom länsstyrelserna själva borde kunnaatt omprövaser
kommunernas beslut. Andra menade överklagningsrätt ochatt
därmed också skyldighet svårförenligär med andra tilltänkta
uppgifter för länsstyrelserna, bland fungera tillsyns-annat att som
myndighet.

Öppna5 frågor

I detta block fanns möjlighet för respondenterna kommenteraatt
vissa frågor lite utförligare.
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5.1 Särskilt besvärliga ärenden hos länsstyrelserna

För få överblick de särskilt besvärliga ärenden läns-att en av som
styrelserna idag har handlägga enligt LHD ställdes nedanståendeatt
fråga till dessa myndigheter. Syftet belysa konse-närmareattvar
kvenserna för kommunerna vid eventuell kommunaliseringen av
tillståndsprövningen.

Frågan till länsstyrelserna löd

Finns det någon drendetyp enligt LHD mycket tid eller påtarsom
komplicerad handlägga Om ja, vilka dessasatt ärannat äratt

ärenden och vad kännetecknar dem

Följande ärendetyper uppgavs

A. Tillfälliga tillstånd till allmänheten 6 svar

Kommentarer enkäternaur
Lagstiftningen oklar det gäller vilka grunderär på sådananär
tillstånd kan beviljas. Praxis varierar mellanockså olikastort

Ãrendemängdenlänsstyrelser. har ökat väsentligt ochpå årsenare
tidspressen ofta vidär handläggningen.stor

ÅtgärdsärendenB. 6 svar

Kommmentarer enkäternaur
När det föreligger ekonomiska oegentligheter det svårt be-är att
döma ingripandenär kan och skall ske. Det exempelvis svårtett är

skillnadenavgöra mellan ekonomisk misskötsamhetatt och ekono-
miska problem.

C. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 5 svar

Kommentarer enkäternaur
Det svårtär definitionenavgöra slutetnär på sällskapatt ärett
uppfyllt. Lagstiftningen oklarär på denna punkt. Antalet ansök-
ningar har ökat i omfattning och många ansökningar s.k.stor avser
ölpumpar med direktköp från bryggerier.

MisstänktaD. bulvanförhållanden 4 svar

Kommentarer enkäternaur
ärendenDessa mycketär svårutredda och lång tid i anspråk.tar

Ägarbilden kan växla snabbt i företagen.

personligaE. Den lämplighetsprövningen 4 svar
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enkäternaKommentarer ur
prövning-bedöma hurbolag det svårtNär sökanden utgör är attett

i företaget.olika delägarnaskall genomföras deaven

erforderlig5.2 uppgifterKommunernas om
kompetens

eventuell kommu-konsekvensernaFör ytterligare belysaatt av en
särskildfråga tillnalisering ställdes kommunernaLHD omav en

juridiskkompetens företagsekonomisk och natur.av
Frågan löd

skulle överföras till kommu-Om tillstándsprövnirzgen enligt LHD
företagsekono-övervägandenkommunenmáste vissagöra avnerna

erforderlig kompetens härför i kom-misk och juridisk Finnsnatur.
överföring till-det andra problem vidFöreliggermunen aven

stándsprövn in gen

Antal svar

avsnittfinns 34 I dettakompetensenJa,
vi inte gjortutbildning 9 harJa, med särskild

skattning25tveksamt någonsvar,
för samtliga20Nej

Gällerkommuner.
punkt 5.3.även

88Summa

besvarade fråganmajoritet de kommuner i urvalet ansågEn somav
förerforderliga kompetensensåledes de har den överatt taatt

tillståndsprövningen. företrädesvis i mindreför Det äransvaret
erforderlig kompetens kankommuner problem med uppstå.som

5.3 Kommunernas tillsyn

enkäten ställdes fråga till kommunerna eller vilkaI somen om vem
harför kommunernas tillsyn enligt LHD. Länsstyrelsernasvarar

enligt för och tillsammans medLHD huvudansvaret tillsynen skall
socialnämnderna och polismyndigheterna till bestämmelsernaattse
i genomförs den kommu-lagen efterlevs. Av enkätsvaren dömaatt

satsning-nala tillsynen olika kommunermånga I många ärsätt.
erhållit i ochpå tillsyn relativt liten enligt de vi resurs-en svar
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statistikblocket.
Frågan löd

ellerVem vilka kommunens tillsynsverksamhetutövar

Antal svar

Socialnämnd, social distriktsnämnd och
socialsekreterare 27

Enbart socialsekreterare 16

Handläggare vid individ- och familjeenheten 9

Fältarbetare, socialjour, missbruksenhet 22

Särskilda handläggare, utredningssekreterare 6

Ledamöter i kommunstyrelsen,
kommundelsnämnden

Inget 6svar

Summa 88

Frågan kan ha tolkats olika de besvarat enkäten. Deav som som
socialnämnd kan antingen ha ledamöterna i social-svarat menat

nämnden eller någonnågra handläggare vid socialnämnden. Det
finns dock flera kommuner där de förtroendevalda helt eller delvis

för tillsynsverksamheten. Detta tycks framför allt gälla i desvarar
mindre kommunerna. Resultaten denna frågapå speglar endast
förhållande i de kommuner besvarat enkäten.som

Övriga5.4 frågor

De två återstående frågorna för både länsstyrel-var gemensamma
och kommunerser

De lämnats här finns redovisade inom respektive äm-svar som
nesområde i enkäten och därför inte särskilt här. Detpresenteras

ocksåär relativt länsstyrelser och kommuner lämnat någrasom
övriga kommentarer.

De frågornatvå löd

Finns det nagra kommentarerövriga det gäller LHD-arendennär

Eventuella kommentarer eller synpunkterövriga med anledning av
denna enkät.
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