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Bos§ 111 Dnr KS 0037 /2016 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 april 2016 § 50 
om en översyn av befintlig delegationsordning inom det sociala området. 

Kanslichef Anders Andersson och alkoholhandläggare J oha1U1es Glanz har utarbetat 
förslag till revidering av delegationsordningen gällande Alkohollagen och 
Tobakslagen. Revideringen innebär en harmonisering med delegationsordningen i 
Lindesbergs konumm. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 26 augusti 2016 
kommunstyrelsen beslutar om följande revideringar av delegationsordningen för 
sociala onll'ådet: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
15.2 Beslut om 9 kap. 11 § 2 st. Handläggare 

serveringstillstånd om Alkohollagen 
verksamheten 
förändras till sin 
omfattning avseende 
serveringstider och 
serveringslokaler 

15.3 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd till Alkohollagen 
allmänheten 

15.4 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd till Alkohollagen 
slutna sällskap 

15.5 Beslut om fortsatt 9 kap. 12 § 2 st. Handläggare Ärendet skall 
serveringstillstånd Alkohollagen behandlas 
med anledning av med förtur 
ansökan från 
konkursbo 
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15.6 Beslut om ändring av 8 kap. 2 § 3 st. Handläggare 
tidigare meddelat Alkohollagen 
serveringstillstånd att 
även avse andra 
alkoholhaltiga drycker 

15.7 Beslut om permanent 8 kap. 15 § 4 st. Handläggare 

serveringstillstånd Alkohollagen 
under paus till teater 
eller konsert 

17.2 Beslut om varning vid 20 a § Handläggare 

öve1irädelse av lag Tobakslagen 
och föreskrift 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av delegationsordning inom socialens område 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0037/2016 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 apri l 2016 § 50 om en 
översyn av befintlig delegationsordning inom det sociala området. 

Undertecknad och alkoholhandläggare Johannes Glanz har arbetat fram föreliggande förslag 
till revidering av delegationsordningen gällande Alkohollagen och Tobakslagen. Revideringen 
innebär en harmonisering med delegationsordningen i Lindesbergs kommun. Förslaget 
innebär att samtliga redovisade ärenden delegeras från utskott till handläggare utom 
nr 15.5 där delegationen övergår från ordförande i utskott till handläggare. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen beslutar om följande revideringar av 
delegationsordningen för sociala området: 

N1· Ärende Lagrum Delegat Anmiirkning 

15.2 Beslut om 9 kap. 11 § 2 st. Handläggare 
serveringstillstånd om Alkohollagen 
verksamheten förändras ti ll 
sin omfattning avseende 
serveringstider och 
serveringslokaler 

15.3 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd till Alkohollagen 
allmänheten 

15.4 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd till slutna Alkohollagen 
sällskap 

15.5 Beslut om fortsatt 9 kap. 12 § 2 st. Handläggare Ärendet skall 
serveringstillstånd med Alkohollagen behandlas med 
anledning av ansökan från förtur 
konkursbo 



ml LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nr Ärende 

15.6 Beslut om ändring av 
tidigare meddelat 
serveringstillstånd att även 
avse andra alkoholhaltiga 
drycker 

15. 7 Beslut om permanent 
serveringstillstånd under 
paus till teater eller konsert 

17 .2 Beslut om varning vid 
överträdelse av lag och 
föreskrift 

~ I 

Anders Andersson 
Kanslichef 

Lagrum Delegat Anmärkning 

8 kap. 2 § 3 st. Handläggare 
Alkohollagen 

8 kap. 15 § 4 st. Handläggare 
Alkohollagen 

20 a § Handläggare 
Tobakslagen 




