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Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
(ATL0027/19)

Beslut
1. Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 2020-09-15 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Lagstiftaren anser att det är viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som
redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och vilka hänsyn till lokala
förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning. De ska vidare spegla
kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. Riktlinjerna bör därför
revideras regelbundet. Gemensamma nämnden beslutade senast om reviderade
riktlinjer den 25 september 2017.
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn enligt Alkohollagen och Lag om tobak och
liknande produkter vid ATL-kontoret i augusti 2020. Under återkoppling av
tillsynen framkommer att länsstyrelsen avser att rikta kritik för att riktlinjerna
medger tillfälliga tillstånd för en sammanhängande period upp till tre månader.
Enligt praxis och domar är maximal tid två månader. Mot bakgrund av detta så
genomförs en ändring i riktlinjerna på sidan 18 till "Tillfälliga tillstånd ges höst
12 gånger per kalenderår eller för en sammanhängande period av maximalt 2
månader per kalenderår".
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-28
Skickas till
Samtliga kommuner i den gemensamma nämnden ATL
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Avgifter inom gemensamma nämndens
verksamhetsområde (ATL0065/20)

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige
1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och
tillsvidare enligt utredning daterad den 1 september 2020. Avgifternas
storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av
2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 1
september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre
100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om
handel med receptfria läkemedel”.
Gemensamma nämnden beslutar för egen del
1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
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En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena
alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast
ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och
tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter.
Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för 2021
och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

5 (6)

Falu kommun
Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-15

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01

Skickas till
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Samtliga kommuner som ingår i gemensamma nämnden ATL
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