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Delegationsbeslut 2017 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 26 juni 

Nr Datum Delegation Delegat 

16 2016 Efter samråd med pch beslutas 

Företagshälsovården Varnumshälsan anlitas för 

handledning i grupp för dsk/ssk. 

Enhch HSL 

7:14 

17 2017-01-02 Omreglering av anställningsavtal. Enhch HSL 

1:15 

18 2017-04-25 Tjänstledighet från och med 2015-05-01 

tillsvidare. 

Enhch HSL 

2:3 

19 2017-06-02 Tjänstledighet 2017-03-01 – 2017-05-31.  

 

Enhch HSL 

2:3 

20 2017-06-02 Partiell ledighet under tiden 2017-09-04 – 2017-

12-31. 

Enhch HSL  

2:3 

21 2017-06-09 Omsätta lån om 12 000 000 kronor hos 

Kommuninvest. 

EC-chef 

4:1 

22 2017-06-09 Omsätta lån om 4 000 000 kronor hos 

Kommuninvest. 

EC-chef 

4:1 

23 2017-06-12 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans LSS. 

Enhch 

31:33 

24 2017-06-13 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans LSS. 

Enhch 

31:33 

25 2017-06-13 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans LSS. 

Enhch 

31:33 

26 2017-06-13 Ersättning för tillfälligt utökat behov av personlig 

assistans LSS. 

Enhch 

31:33 

 

STORFORS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 























































































































 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-05-23 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

KF § 88 KS 2016.0387 
 

Riktlinjer för alkoholservering 
 

 

Sammanfattning 
Den 11 oktober 2011 antog kommunfullmäktige i Karlskoga kommun riktlinjer 

för alkoholservering föreslagna av socialnämnden som då ansvarade för 

alkoholhandläggning och tillsyn. 

  

Från januari 2015 har myndighetsnämnden övertagit det ansvaret och har 

därför påbörjat arbetet att uppdatera de kommunala riktlinjerna för Karlskoga 

kommun samt inkludera Storfors kommun i samma dokument. 

 

De nya riktlinjerna togs upp för information på myndighetsnämnden den 16 

juni där det beslutades att de skulle skickas ut på medborgardialog under 

augusti 2016. Dokumentet skickades även till övriga förvaltningar och 

avdelningar inom Karlskoga och Storfors kommuner. Inkomna synpunkter har 

värderats och riktlinjerna har reviderats i den mån det varit rimligt och sedan 

skickats vidare upp till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Den 15 februari 2017 fattade kommunstyrelsen beslut att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna de reviderade riktlinjerna för 

alkoholserveringen i Karlskoga och Storfors kommuner med korrigeringen att 

första stycket i textrutan angående organisationen utgår. 

 

Den 28 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 

myndighetsnämnden för en belysning av vilka synpunkter man fick under 

brukardialogen och hur synpunkterna har beaktats. 

 

De synpunkter som inkommit från övriga förvaltningar och avdelningar har 

inneburit redaktionella ändringar så som textförståelse, felstavning och 

liknande. Från medborgardialog inkom inga skriftliga synpunkter att ta hänsyn 

till och det som diskuterades vid mötet var inte av sådan art att riktlinjerna kan 

ta hänsyn till då det finns en restriktiv skyddslagstiftning i grunden. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2017 § 92 

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden den 11 april 2017 § 24 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 februari 2017 § 38 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 februari 2017 § 36 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 januari 2017 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2016 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun KF § 205 11 

oktober 2011 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-05-23 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställde de reviderade riktlinjerna för alkoholservering 

i Karlskoga och Storfors kommuner. 

 

Linda Brunzell (M) deltog ej på grund av jäv.  

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

___ 

















 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-05-23 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

KF § 89 KS 2017.0191 
 

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdet alkohol, tobak och vissa receptfria 
läkemedel  
 

 

Sammanfattning 
För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med 

alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel (2009:730) har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens 

område när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse 

och inte är av principiell vikt. I detta fall anses revidering av taxan vara av så 

stor vikt att kommunfullmäktige i respektive kommun bör fastställa taxan. 

 

Avgifterna föreslogs 2014 vara oförändrade vilket innebär att de i dagsläget är 

olika för Karlskoga och Storfors kommun trots att kostnad och handläggning är 

likvärdig inom de båda kommunerna.  

 

Utifrån samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs 

av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 26 november 2014 samt Storfors 

kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att taxor i 

utformning och belopp ska vara lika i de samverkande kommunerna. Detta 

underlag är nu klart och överlämnas som förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2017 § 93 

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden den 11 april 2017 § 23 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2017 

Karlskoga och Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, 

tobak och vissa receptfria läkemedel 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna taxa 

för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdet alkohol, tobak 

och vissa receptfria läkemedel enligt föreslagna belopp.  

 

2. Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på KPI. Taxorna börjar gälla den 1 

januari 2018 för att sedan indexregleras varje januari baserat på föregående 

års KPI enligt SCB. 

 

3. Vid eventuellt tillkommande tillsyns/anmälningshandläggning enligt ny 

lagstiftning, kan dessa beslutas om separat och kompletteras detta underlag.  

 

Yrkanden 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2017-05-23 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Annica Wetterling (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras för en översyn 

av taxorna så att de blir tydliga, logiska och konsekventa. Dessutom ska anges 

hur taxornas storlek har beräknats i de enskilda fallen.  

 

Göran Pettersson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inga-Lill Andersson (C), Kristina Borén (KD), Tony Ring (M), Alf Rosberg 

(M), Mikael Hedström (-) samt Taisto Tikkanen (SD) yrkade bifall till Annica 

Wetterlings (M) återremissyrkande.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde förslag om att ärendet skulle avgöras under dagens 

sammanträde mot Annica Wetterlings (M) yrkande om återremiss under 

proposition och fann att kommunfullmäktige biföll en minoritetsåtermiss.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle återremitteras för en översyn 

av taxorna så att de blir tydliga, logiska och konsekventa. Dessutom ska anges 

hur taxornas storlek har beräknats i de enskilda fallen. Se bilaga.  

 

 

 

Linda Brunzell (M) deltog ej på grund av jäv. 

 

Expedieras till 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

 

 

 

 

 

___ 
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