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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Chaplin, kl. 09:30–11:40 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun 
 S Ingrid Holmström Ludvika kommun 
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
     
Tjänstgörande M Jonas Carlgren  Hedemora kommun   
ersättare  i stället för Per Jansson (S)   

 
Övriga deltagare 
Ersättare M Gunilla Franklin Falu kommun 
 FP Monica Lundin Borlänge kommun 
 BOP Bengt Åkman Ludvika kommun 
 S Iréne Homman Gagnefs kommun 
   
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Ylva Renström, utrednings.sekr 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare  
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Kenneth Persson 
Justeringsdag 2014-01-15 

Justerade paragrafer 1-6 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Kenneth Persson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Sammanträdesdatum  2014-01-08 

Datum när anslaget sätts upp 2014-01-17  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
 
Innehållsförteckning: 
 
§ 1 Presentation av politiker och tjänstemän .............................................................................. 3 

§ 2 Samarbetsavtal och reglemente ............................................................................................ 4 

§ 3 Fastställande av sammanträdesplan 2014 ............................................................................ 5 

§ 4 Fastställande av delegationsordning ..................................................................................... 6 

§ 5 Verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016 ......................................... 7 

§ 6 Information och diskussion .................................................................................................. 8 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Presentation av politiker och tjänstemän 

Diarienummer ATL0006/14-700  

Beslut 

Nämnden har tagit del av presentationen av politiker och tjänstemän vid dagens sam-
manträde.  

 
Sammanfattning 
Ordförande Christina Knutsson (S) från Falu kommun hälsar samtliga närvarande väl-
komna till den nybildade gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läke-
medel. Samtliga närvarande, politiker och tjänstemän, presenterar sig själva. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Samarbetsavtal och reglemente 

Diarienummer ATL0001/14-003 

Beslut 

Nämnden har tagit del av samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämn-
den. 

 
Sammanfattning 
Kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora har 
kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ kommu-
nallagen (1990:900). Den gemensamma nämnden ska svara för kommunernas lagliga 
skyldigheter enligt alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen. 
 
Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. Beslut om avgifter inom verksamhetsområdet ska fattas av varje kommun 
separat. Utöver vad som föreskrivs om gemensamma nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i reglementet samt det som överenskommits i samarbetsavtalet mellan 
kommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal och reglemente daterade 2013-04-12 , reviderade 2013-07-12 och  
2013-11-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 3 Fastställande av sammanträdesplan 2014 

Diarienummer ATL0004/14-700 

Beslut 
 
1. Följande sammanträdesdagar för 2014 fastställs: 

28 januari kl. 10.00 
19 februari kl. 10.00 
25 mars kl. 10.00 
28 april kl. 13.15 
20 maj kl. 10.00 
24 juni kl. 10.00 
26 augusti kl. 10.00 
30 september kl. 10.00 
21 oktober kl. 10.00 
25 november kl. 10.00 
18 december kl. 10.00 
 

2. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen Dalarna för genomförande av utbild-
ning i alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen.   

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden ska enligt reglementet för varje kalenderår upprätta en årsplan för sina 
sammanträden.  
 
Vid dagens sammanträde kommer nämnden fram till att sammanträde ska hållas en gång per 
månad, förutom juli månad då ett uppehåll görs. Lämpliga dagar och tidpunkt diskuteras.  
 
Nämndens ledamöter och ersättare behöver utbildning i alkohol-, tobaks- och läkemedelslag. 
Därför planeras en halv utbildningsdag hos Länsstyrelsen Dalarna. Tidpunkt fastställs vid näst-
kommande sammanträde.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ledamöter och ersättare i gemensamma nämnden  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 4 Fastställande av delegationsordning 

Diarienummer ATL0002/14-002 

Beslut 

Delegationsordning för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel antas.  

 
Sammanfattning 
Nämnden har under de förutsättningar som anges i kommunallagen rätt att delegera be-
slutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt ett utskott, en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen. En gemensam nämnd får även under samma 
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller 
landstinget att besluta på nämndens vägnar. Alla beslut som tas på delegation ska i efter-
hand anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett fattat beslut men om man anser 
att delegationsrätten utövas på fel sätt kan den återta delegationsrätten.  
 
Av delegationsordningen framgår vilken befattningshavare som har delegationsrätt i ett 
visst ärende. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Delegater 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016 

Diarienummer ATL0005/14-700 

Beslut 

Förvaltningschef Ingalill Frank får i uppdrag att färdigställa verksamhetsplan för 
2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016.  

 
Sammanfattning 
Årligen ska nämnden tillställa de samverkande kommunernas fullmäktige och dess revi-
sorer en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.   
 
En fullständig bild av den sammanslagna verksamheten är ännu inte möjlig att presentera. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Förvaltningschef Ingalill Frank 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-01-08 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Information och diskussion 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde har nämnden en allmän diskussion om nämndens kommande 
arbete och arbetssätt. 
 
 
 
 


