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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00–11:45 
 
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 
 C Owe Ahlinder Hedemora kommun  
 
Övriga deltagare 
Ersättare M Gunilla Franklin Falu kommun 
 FP Monica Lundin Borlänge kommun 
 M Christina Brunell Smedjebackens kommun 
 M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Ylva Renström, enhetschef 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Maria Petersén, handläggare Patrik Karlsson, handläggare 
 Bertil Stoltz, utredare Kjell Sundmark, handläggare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Ingrid Holmström 

Justeringsdag 2014-04-02 

Justerade paragrafer 18-22  
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Ingrid Holmström 
 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
    

Sammanträdesdatum  2014-03-25 

Datum när anslaget sätts upp 2014-04-04 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Falu kommun, även tillgängligt på www.falun.se 

Underskrift  

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

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 18 Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................... 3 

§ 19 Muntlig information .......................................................................................................... 4 

§ 20 Skriftlig information .......................................................................................................... 5 

§ 21 Verksamhetsplan 2014 ...................................................................................................... 6 

§ 22 Arvoden till externa alkoholinspektörer ............................................................................ 7 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 mars 2014, § 18 
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. 
 
Beslut fattade tiden 2014-02-06 – 03-12 enligt förteckning daterad 2014-02-05: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten  
- Ludvika 3 st 
- Falun 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap 

- Borlänge 1 st 
- Falun 6 st 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 25 
mars 2014, § 19. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Nämnden informeras om en inkommen begäran om tillfälligt tillstånd i avvaktan på be-
slut om stadigvarande serveringstillstånd. Nämnden har tagit del av handlingen och 
konstaterar att handläggning pågår. En komplett ansökan inkom den 10 mars och hand-
läggningstiden är ca 2-3 månader. Enligt gemensamma nämndens riktlinjer får inte till-
fälliga tillstånd bifallas av tjänsteman i avvaktan på stadigvarande tillstånd. Nämnden 
kommer att fatta beslut i ärendet i sedvanlig ordning när handläggningen är klar. Even-
tuella krav på återbetalning för tidigare avgifter för serveringstillstånd måste riktas till 
den aktuella kommunen.  
 

 Alkolhandläggarna informerar nämnden om vad som är på gång i de olika kommunerna 
just nu: 
- Tolv nya ärenden om stadigvarande serveringstillstånd under handläggning 
- Genomförda och planerade tillsyner 
- Påbörjat arbete med rökfria skolgårdar 
- Förteckning sammanställd över alla försäljningsställen för öl, tobak och läkemedel 
- Påbörjat arbete med debiteringar 
- Utbildning av länets ordningsvakter 
- Nätverksmöten   
  

 Nämnden informeras om länsstyrelsens kommunicering av beslut efter tillsynen den 19 
februari 2014 samt de synpunkter som förvaltningen lämnat till länsstyrelsen. Nämnden 
kommer att delges beslutet när det är fattat.   
  

 Förfrågan har kommit från Falun/Borlänge regionens kommunchefer att en referens-
grupp skall bildas med kontaktpersoner från varje kommun. Nämndens ledamöter 
kommer att ta med sig denna fråga till respektive kommun och återkommer vid nästa 
sammanträde.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Skriftlig information 

Diarienummer ATL0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen som förtecknats i protokoll den 25 
mars 2014, § 20. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 
2014 med bilagor enligt följande:  
 

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige Hedemora 2014-02-18, § 19; Val av ledamot 
och ersättare till gemensam nämnd för alkoholhandläggning. Dnr ATL0003/14 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige Smedjebacken 2014-02-24, § 12; Val av ersät-
tare i gemensam nämnd med ansvarsområde för prövning och tillsyn gällande läke-
medelslag, alkohol och tobakslag. Dnr ATL0003/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Verksamhetsplan 2014 

Diarienummer ATL0005/14-041 

Beslut 
 

Verksamhetsplanen för gemensamma nämnden 2014 antas. 
 
Sammanfattning 
ATL-kontoret (alkohol, tobak och receptfria läkemedel) har utarbetat en verksamhetsplan för 
2014. I verksamhetsplanen redogörs bland annat för uppdraget, budget och de strategiska målen 
enligt styrkort.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-12 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen Falun 
Samtliga samverkanskommuner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-03-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Arvoden till externa alkoholinspektörer 

Diarienummer ATL0023/14-024 

Beslut 
 
1. Föreslagna arvoden för externa alkoholinspektörer godkänns. 

2. Arvodena ska gälla från och med 25 mars 2014. 
 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden har tillsyn över att de bestämmelser som gäller för servering av 
alkohol följs. Förutom alkoholhandläggarna kommer ATL(alkohol, tobak, receptfria läkemedel) 
- kontoret att använda sig av arvoderade restauranginspektörer för att bedriva tillsyn. Till var-
dags kommer dessa restauranginspektörer att ha annan sysselsättning. Tillsynen kommer före-
trädesvis att ske kvälls- och nattetid. Legitimerade inspektörer kommer att ha ett lite större an-
svar och deras arvode är därför högre.  
 
ATL-kontoret har arbetat fram följande arvode som förslag: 
 
Anonyma inspektörer:  Legitimerade inspektörer: 
100 kr/tim före kl. 22:00  150 kr/tim före kl. 22:00 
200 kr/tim kl. 22:00-24:00 310 kr/tim kl. 22:00-24:00 
280 kr/tim kl. 00:00-02:00 370 kr/tim kl. 00:00-02:00 
320 kr/tim kl. 02:00-04:00 430 kr/tim kl. 02:00-04:00 
 
Ersättning för mat max 200 kr 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-13 
 
 

 

 

 

 


