Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-15, § 38

Delegationsordning Alkohollagen (2010:1622)
Kommunstyrelsen får, enligt 6:33 Kommunallagen, uppdraga åt utskott, ledamot eller ersättare i
styrelsen, eller tjänsteman hos kommunen, att på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av
ärenden.
Av kommunstyrelsen delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell innebörd eller
eljest av större vikt. Ärende, där socialutskottet erhållit beslutanderätten, skall hänskjutas till
kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt om minst två utskottsledamöter begär det.
Ärende där ordförande, annan ledamot, ersättare eller tjänsteman erhållit beslutanderätten, får
överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla
detta.
Ärenden där socialutskottet fattat beslut, med stöd av delegerad beslutanderätt, skall anmälas till
kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde genom anmälan av utskottets protokoll.
Ärende där ledamot eller tjänsteman hos kommunen fattat beslut, med stöd av delegerad
beslutanderätt, ska det förtecknas och anmälas kvartalsvis för kommunstyrelsen.
Skillnaden mellan delegationsbeslut och ren verkställighet kan beskrivas så att ett
delegationsbeslut kräver något moment av självständig beslutanderätt. Om detta saknas brukar
man tala om ren verkställighet. I vissa fall kan det finnas lagregler som bara möjliggör ”beslut”.
En del ärenden kan innehålla ett visst mått av självständigt övervägande, men ändå klassas som
verkställighet. Förutsättningen är att det finns klara mål för verksamheten och att behovet av att
kunna överklaga bedöms litet. Frågor som rör organisationens interna angelägenheter och där
intresset för allmänheten att kunna klaga saknas, kan normalt också betraktas som verkställighet.
Gränsen mellan beslut och verkställighet är dock inte alltid helt lätt att dra.
Alkohollagen
Beslut om förbud eller inskränkning av
försäljning av alkoholdrycker för visst
tillfälle. Alkohollagen 3 kap 10 § 2 st.
Beslut av ordförande och andre vice
ordförande vid ärende som bedöms som
brådskande.

Socialutskottet

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavare varning.
Alkohollagen 9 kap § 17.

Socialutskottet

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd. Alkohollagen 9 kap §
18.

Socialutskottet

Beslut om återkallelse av gemensamt
serveringsutrymme. Alkohollagen 9 kap §
18.

Socialutskottet

Besluta i ärenden som är så brådskande
att arbetsutskottets/styrelsens avgörande
ej kan avvaktas. Besluten ska anmälas vid
nästa sammanträde.

Ordföranden, vid dennes
förhinder 1:e vice ordföranden.

Beslut gällande ansökning om
stadigvarande serveringstillstånd inom
normaltid (normaltid är kl 11.00 till kl
01.00). Alkohollagen 8 kap 2 §.

Ordföranden, vid dennes
förhinder 1:e vice ordföranden.

Beslut i ärenden om stadigvarande
serveringstillstånd för cateringverksamhet
till slutet sällskap. inom normaltid
(normaltid är kl 11.00 till kl 01.00).
Alkohollagen 8 kap 2 §.

Ordföranden, vid dennes
förhinder 1:e vice ordföranden.

Ändring av serveringstid utöver
normaltid (normaltid är kl 11.00 till kl
01.00). Alkohollagen 8 kap 2 §.

Socialutskottet

Beslut om utvidgning av
serveringstillstånd till att gälla även
uteservering inom normaltid (normaltid
är kl 11.00 till kl 01.00). Alkohollagen 8
kap 2 §.

Ordföranden, vid dennes
förhinder 1:e vice ordföranden.

Beslut i ärenden om gemensamma
serveringsutrymmen. Alkohollagen 8 kap
14 §.

Ordföranden, vid dennes
förhinder 1:e vice ordföranden.

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavaren erinran.
Alkohollagen 9 kap 17 §.

Socialutskottet

Beslut om ändring av tidigare meddelat
permanent serveringstillstånd inklusive
utökning av serveringstid inom
normaltid. Alkohollagen (2010:1622) 8
kap 2 §.

Socialchef

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten och till slutna sällskap.
Alkohollagen 8 kap 2 §.

Socialchef

Beslut om godkännande av lokal för
tidigare meddelat serveringstillstånd för
cateringverksamhet. Alkohollagen 8 kap 4
§.

Socialchef

Beslut om tillfälligt tillstånd för
provsmakning riktat till allmänheten.
Alkohollagen 8 kap 6 §.

Socialchef

Beslut om avgiftsbefrielse för föreningar,
samhällsföreningar, lokala
aktivitetsföreningar i samband med
ansökan om serveringstillstånd där det är
en förening som söker och det är ideella
insatser som bedriver arrangemang av
mindre karaktär, beräknad på ca 100
besökare.

Socialchef

Beslut att avskriva ansökan. Alkohollagen
8 kap 2 §.

Socialchef

Beslut med anledning av ansökan från
konkursbo om att få fortsätta rörelsen,
ansökan ska behandlas med förtur.
Alkohollagen 9 kap 12 §.

Socialchef

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på grund av
avslutad/upphörd serveringsverksamhet.

Socialchef

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd på begäran av
tillståndsinnehavaren. Alkohollagen 8 kap
18 §.

Socialchef

Beslut att inleda och avskriva
tillsynsutredning. Alkohollagen 9 kap 2 §.

Socialchef

Beslut om att enligt Alkohollagen 9 kap 6
§, förordna annan person att biträda och
representera Högsby kommun vid yttre
tillsyn

Socialchef

Beslut om undantag från kunskapsprov
enligt FHIFS 2010:7. Alkohollagen 8 kap
12 §.

Socialchef

Beslut om reducering av avgiften för
kunskapsprov. Alkohollagen 8 kap 12 §.

Socialchef

