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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 
 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00–11:30 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun 
 S Ingrid Holmström, §§ 10-11 Ludvika kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
 S Per Jansson Hedemora kommun  
 
Tjänstgörande M Gunilla Franklin Falu kommun 
ersättare  I stället för Joakim Lundgren (S), Smedjebackens kommun  
 M Jonas Carlgren, §§ 8-9 Hedemora kommun 
  I stället för Ingrid Holmström (S), Ludvika kommun 
Övriga deltagare 
Ersättare M Jonas Carlgren, §§ 10-11 Hedemora kommun 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Ylva Renström, utrednings.sekr 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Kjell Andersson   

Justeringsdag 2014-02-03 

Justerade paragrafer 7-11 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
   Kjell Andersson 
 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del    

Sammanträdesdatum  2014-01-28 

Datum när anslaget sätts upp 2014-02-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 7 Förändring av föredragningslistan ....................................................................................... 3 

§ 8 Fastställande av utbildningshalvdag ..................................................................................... 4 

§ 9 Attesträtter 2014 ................................................................................................................... 5 

§ 10 Muntlig information ............................................................................................................. 6 

§ 11 Taxor och avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria läkemedel för 
gemensamma nämndens kommuner .................................................................................... 7 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer ATL0014/14-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Taxor och avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria 
läkemedel för gemensamma nämndens kommuner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Fastställande av utbildningshalvdag 

Diarienummer ATL0004/14-700 

Beslut 
 

Nämnden fastställer tidpunkten för utbildning i gällande lagstiftningar till eftermidda-
gen den 19 februari 2014.  

 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 8 januari 2014, § 3, fick förvaltningen i uppdrag att ta 
kontakt med Länsstyrelsen Dalarna för genomförande av utbildning i alkohol-, tobaks- och 
läkemedelslagen för nämndens ledamöter och ersättare. Nämndens ledamöter och ersättare 
kom fram till att lämplig tidpunkt för utbildning var den 19 februari på eftermiddagen. 
 
Kontakt har tagits med Länsstyrelsen Dalarna och tidpunkten passar bra. Förvaltningen 
fortsätter med planeringen av utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Attesträtter 2014 

Diarienummer ATL0010/14-002 

Beslut 
 

Socialchef Ingalill Frank, utredningssekreterare Ylva Renström och controller Ove 
Stenberg ges rätt att attestera för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom gemensamma nämndens verksam-
hetsområde, i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid 
betalningar m.m. i Falu kommun”. 
 
Ansvar: M200 

Text: Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptbelagda läkemedel 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-13 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
28 januari 2014, § 9. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
  

 Hemsidan är under uppbyggnad. Den kommer att vara klar inom kort. Till att börja 
med kommer ansökningsblanketter att finns där för utskrift. Så småningom kom-
mer hela ansökningsprocessen att kunna ske direkt på hemsidan. 
  

 ATL-kontoret har fyra handläggare anställda. Två är redan på plats och resterande 
två är på ingång. De handläggare som är på plats har besökt samtliga kommuner 
som ingår i den gemensamma nämnden.  

 
 Tobakslagen förbjuder rökning på skolor och skolgårdar. Att aktivt arbeta med to-

baksprevention är en viktig del i det förebyggande arbetet. Bland annat så har Läns-
styrelsen Dalarna kallat till möte för att ta nya grepp för rökfria skolgårdar. Under 
våren kommer ANDT-strateger tillsammans med skolorna att arbeta förebyggande. 
Gemensamma nämndens ansvar är tillsynen och under hösten kommer ATL-konto-
ret att påbörja tillsynsarbetet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Taxor och avgifter avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria läkeme-
del för gemensamma nämndens kommuner 

Diarienummer ATL0015/14-706 

Beslut 
 
1. Socialchef Ingalill Frank får i uppdrag att snarast arbeta fram förslag för tillämpning av 

gällande avgifter och taxor. 

2. Socialchef Ingalill Frank får i uppdrag att presentera ett gemensamt avgifts- och 
taxeförslag redan inför år 2015.   

 
 
Sammanfattning 
Nämnden har ett uppdrag från respektive kommunfullmäktige att inom en tvåårsperiod 
presentera förslag till lika avgifter och taxor för alla kommuner. Nämnden anser att detta 
arbete måste skyndas på och att förslaget måste presenteras redan inför år 2015.   
Tillämpning av gällande avgifter och taxor behöver också arbetas fram.  
 
 
 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialchef Ingalill Frank 
 
 
 


