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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00–10:45 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson Falu kommun  
 S Kenneth Persson, ordf Borlänge kommun 
 S Tommy Brandt, vice ordf Gagnefs kommun 
 C Sune Hemmingsson Säters kommun 
 S Ingrid Holmström Ludvika kommun 
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 S Ola Gilén Hedemora kommun  
 
Övriga deltagare 
Ersättare M Göran Forsén Falu kommun 
 BOP Bengt Åkman Ludvika kommun 
 M Christina Brunell Smedjebackens kommun 
 M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
 
Tjänstemän Ylva Renström, Enhetschef Daniel Johansson, handläggare
 Jonas Doft, handläggare Maria Petersen, handläggare 
 Patrik Karlsson, handläggare Ann Ayoub, sekreterare 
 
 
 
 

Utses att justera Christina Knutsson 

Justeringsdag 2015-01-6  

Justerade paragrafer 1-7  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Kenneth Persson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson  

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2015-01-13 

Datum när anslaget sätts upp 2015-01-20  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning 
 
§ 1 Välkomsthälsning och presentation ..................................................................................... 3 

§ 2 Förändring av föredragningslistan ....................................................................................... 4 

§ 3 Fastställande av sammanträdesplan 2015 ............................................................................ 5 

§ 4 Tillägg i delegationsordning för gemensamma nämnden ATL ........................................... 6 

§ 5 Skriftliga delgivningar .......................................................................................................... 7 

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut .............................................................................................. 8 

§ 7 Muntlig information ............................................................................................................. 9 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 1 Välkomsthälsning och presentation 

  
Ordförande Kenneth Persson (S) förklarar sammanträdet öppnat och hälsar ledamöter och ersät-
tare i den nyvalda gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) 
välkomna till arbetet under mandatperioden 2015 – 2018. 
 
De närvarande förtroendemännen och tjänstemännen presenterar sig för varandra. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer ATL0003/15-700  

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Ärende nr 5 utgår: Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Coop Forum, Bor-
länge 

 Nytt ärende: Muntlig information  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Fastställande av sammanträdesplan 2015 

Diarienummer ATL0097/14-700 

Beslut 
 

Sammanträdesplan 2015 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel (ATL) fastställs. 

 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden ATL ska enligt sitt reglemente för varje kalenderår upprätta en årsplan 
för sina sammanträden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2015 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Tillägg i delegationsordning för gemensamma nämnden ATL 

Diarienummer ATL0002/14-002 

Beslut 
 

Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i tjänste-
skrivelse daterad den 18 december 2014 beslutas gälla fr.o.m. 13 januari 2015. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar och tillägg i befintlig delegationsordning i 
form av markering i röd färg av ny text och ändring eller borttagande av text i överstruken röd 
text.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer ATL0008/15-700  

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 13 
januari 2015, § 5. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande protokollsutdrag från kommunfullmäktige i: 
 

 Falun 2014-11-27, § 42 Gemensamma taxor/avgifter samt riktlinjer. Dnr ATL0015/14 
 Smedjebacken 2014-12-15, § 32 Gemensamma taxor/avgifter samt riktlinjer. Dnr 

ATL0015/14 
 Gagnef 2014-12-08, § 227 och 228 Gemensamma taxor/avgifter samt riktlinjer. Dnr 

ATL0015/14 
 Borlänge 2014-11-18, § 202 Val av ledamot och ersättare till gemensamma nämnden 

ATL. Dnr ATL0003/14 
 Säter 2014-12-15, § 61 Val av ledamot och ersättare till gemensamma nämnden ATL. 

Dnr ATL0003/14 
 Falun 2014-12-11, § 71 Val av ledamot och ersättare samt presidium till gemensamma 

nämnden ATL. Dnr ATL0003/14 
 Gagnef 2014-12-08, § 257 Val av ledamot och ersättare till gemensamma nämnden ATL. 

Dnr ATL0003/14 
 Smedjebacken 2014-12-15 Val av ledamot och ersättare till gemensamma nämnden ATL. 

Dnr ATL 0003/14 
 Falun 2014-11-27, § 38 Revidering och fastställande av budget 2015 och ek plan för 

2016-17. Dnr ATL 0005/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0006/15-002   

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 13 januari 2015, § 6 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har överlåtit sin beslutande-
rätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovi-
sas för nämnden. 
 
Sammanställning av beslut fattade tiden 2014-12-05 – 12-31 enligt förteckning:  
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
Falun  1 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
Falun  4 st 
Borlänge 2 st  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2015-01-13 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Muntlig information 

Diarienummer ATL0008/15-700   

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 13 januari 2013, § 7. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Ordförande Kenneth Persson (S) ger nämnden en kort information om den gemensamma 
nämndens arbete och förvaltningsorganisation. Han ger också en kort återblick över det 
gångna året. Arbetet har fungerat bra och den kommungemensamma organisationen har 
fallit väl ut.  
 

 Kommunfullmäktigebesluten gällande gemensamma taxor/avgifter. Alla utom en kom-
mun har fattat beslut i ärendet.  
 

 Smedjebacken anser att det är viktigt att arbetet med översyn av deras avgift inför 2016 
kommer igång i god tid.  
 

 Förvaltningen informerar nämnden om vad som är aktuellt gällande: 

- Länsstyrelsens genomförda tillsyn. Beslut är inte fattat än.  
- Pågående tillståndsärenden 
- Läget inför Skid-VM 

 

 

 


