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Länsstyrelsen riktar kritik mot komrnunsGherr för rutjano, urirt,o Kommunens arkohorpqrlltrska nhlnjer sr **åingrt,rrtana, r997, ilr in-aktuefla och refererar-$ qrT.* härrin,ire. rirrräio, ,rriäil;*gä:
ende ffir att kunna anses som gällanje. e

Kommunstyrelsen,'ska redovisa sena*t @gA.li, rilka Atgänd.r som vidtagits im.yndighersutövningen för atr komma tillrätta med pdr*uääf,rlu"r,Länsstyrelsenavslutarärendet 5----.-!- e"

_Bakgrund till tillsyner
Länsstyrelsen urövar:*lrt t kp t s arkohoilagentAl) samt 19 a s tobalaragen(TL) tillsvn inom länet. ,s,1, i en riommu"l#;rr; 

",irääir*flagen skasändas tilt Länssryrelsen föi löparde $ansl,$i;#iäääää;:"-'"' "^*

Länsstyrelsen har på.:.gel iqitiativ i*,"*.nöppnn o*u r,,,**ärende efter
Sn_ry3 beslut om tillstånd från vilhermina kommun, dil;;; 2015-02-02 samt2015-02.1 l.

Länsstyrelsens hrndliiggntn g
Låinsstyrelsen har, zarc-oz-z{.,til1 virhermina kommun skickat en beg6ran om attg:f:l :1111 

in tomptetrerande handlingar.i.tgil;äääräiLarng* u*unoe,rggande tjänstepersonsutredning med bedömning öch stälrningriulunL iärendet mot bakgrund av gä,ande tagltiftning, rot*Jl-*rää om serverings-tillstånd, vttranden från andramynailnrirr, ti"tirrårdrb.;i;rärim4er, vlhel-
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1.{vpoliqoat:ytsardoiin}ory4entill,ko ZO!S-o[-ZO,sarrqavmi[ö.och
byggnadsnämndens yttrande, inkommen20l:s-0tr-30, framgår att inget fiåns att,

: .r , :: lr )li::il:,t,t,j.i..t:Jlli j.t. i ; . :;l ;

Av socialnämndens yttrande, inkomrnen 20t5.oz-02, framg[r att socialnämnden
avstytker ansökan i äen yte och pädfrta*som avses enligiansökax|, so* ifii rot
avstyrkan' n{rqns att " ndnnQem qr$ei. dol'dtrc661A*r1trg,att::,ett event med

Ytlra n de r frå n my ndlgh ae n

snöslcotrarlörlmippas msd' qlkohbffiit ;,,,bAtha
k:dtuedont ail dnt under ett tldtgare skoteriiAhi:'p6.
anl*4ttntng till : strösh,oterålming:a under hasiin 2 01., 4ffin
allahofförtaring med en mtsevdrt hög berusningsgrad bland besölwrna som

'nltmndens

;.,med.

vidare fraurgfu av yttrandetfrån socialnamndel afi "det underlyWW-helgerna
lan påvisas ed allmant hog'lwnsunllofi av qtkohpt. smlalnämndefi har uieler
tlera år hafi extra resutser ute påfdltet undu denna helg och det dr socialnttmn-
dens uppfattnins mt berasnWgsden attmaht ör atldetlisfrr, hag Med ent
alkoholservering som orrses att bli be&iven mellan kt. I I oåh n. {o nelarar
ndmnden att (et\.medför att berwntagsgyaden bland besakare på witrw-helgen
bmmer att ölra Vidore vtll soctalnttmndenfrdnlör*at aq t miit*t nöra aiilut,
ning till skolparkenfinns serveringar dff alkohol lcan inkapas åchJörtaras,
socialnämnden ser ingen ailedntnE:ait det på en sQ centål och aflmanplätx mtrtt.
I hjart* av vtlhelmino och w!-tt-helgei ib frriussa'behw av ytterligire'ei'
s eniriig ai attohol sdrskih tnte t pirspetaiuei avn i*raa tr'furhafriain:,,.
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I senare beslut, daterat20l5-02+,Itllb-osluhiliofiduNtyrelsdnmed ändring av l

att bevilja serveringstillstånd för öl och vin lördag den t4 februari 20 I 5 kl. I I . 14 i

att avslåiansökan om servering av sprit
atti sambandrnedssrvoiingon-skimat,tillhandatrltlasr. :,,l
att serveringsyt4{t utfon-nas enli$iäddtringschefens;ffindo : ' :

t, \i:.t.l::,,:.t

,,:.;;ir; t,lr,lr,rl

uppgervid
Beslutetom bwiljandeidat 20l5.02rl,'l
teckning:Anteckningen'.sägef å:

öv. erldggning me d lrannuntiirelidns
ord{örande Annika,l(ibiell,, 21l5:02';l l; atl|ansökai numerc,är andradtill aa
endast omfatta servering av vin och öl samt att serteringstiden slu vara I I - 14,
alltsä Nåtimmar bortarg dnorlgtnalansökary"; ' t "':'

Tillämpliga bestäm melser
Enligt ftlrvaltningslagen (FL) 7 § ska varje ärende där någon enskild är part
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerhetenLftersätts.
Vid handläggningen ska myndigheten beakta möjligheten att själv inhAmta
upplysningar och yttranden från andra myndigheteq orn sådanabehövs,
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objektivq tydliga och i lag, ftrrordninl
kriterier (prop,.lggilgS:Bg s. SSl: fUr
utrrcdning som gör sannoliktatt iutan,

Alkohollagqn är en social
lqRs slffi dgverkfiinga*,Ti l

enlighCt'med:laCene
vara uppftllda för an en
Kraven varierar beroendä påh
till slutet sällskap samtom d*

Kravet på sökandens vandel är detsamma oavsett vilken typ av tillstånd det ät
fräga,omi Det vill säg6lorlgr,qendeet om,ansqlaa avser ett ,tuOigtaffis,tiltiiåna,
tillstånd för enstakatillfälle/period; tillstånd till allmärrheten ellei tilt slutna

Kravet på skötsamhet 9ch p-elsgntis,fe-trrpligfi rffilfu. 
mrn iruo.äet att tinsiånd

meddelafs. om brister kogtalerar foreliggu:int6 lärngrg de förutsättningar som 
-

gällerfttrmeddelandeavtillstånd(prop.l99a/,95:Eisid..'t02);
I , : r,, r::., ri : i ,.: I t, ,t.t:j, , ,

av tg!-a§laggn, 2 §, framgår 
.au {tning, bffi , är-fö.ffi s6 i lokalöri som är

avsedda ffr bamqmsqr skotv, e arnhet eller annan verksänhet föi barn uitli 
,'

ungdom s4rnt På skolgfudar och g{ motsvarande- områden ubmhus vid föotEolor
och fritidshem. Av 7 § tramgår vioare att den'strm,i ugen u, agqr,,lt;;t--
annan grund disponerar över en lokal, ett annat utr,ymine ellår. ett imrådE Utämhus
som omfattas av någon av bestämmelserna i zoch4 § svarar fttr att bestämmel-

Länsstyrelsens,bedömning , "
För att serveringstillstånd ska få meddelas krävs att kommunen genomför en
noggrann utredning so.r.gör sannolikt att sökarrden kommer rttild;i;;äring-
en i enlighet med alkohollagenr bestilmrnels-r i ,,
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§ammanfattningsvis anscr länsstyrglsea att kommunslyielsen, genorn att inee ha
utrett ärendet och deh sOkandens pemönligg,och ekonomiska lämplighet, inte har
handlagp ärendet,i enlighet med gäUande bestämmelffi Läusstyrolsen bedömer
även attboviljandet av tillståndet i:anstutning,till,en sltolgfud inte är ftlrenligtmed
bestärnmelserna i tobakslägen",, : ' "i '';... 

.

Dett*beslut har fattat* av ea$etschef Curt Hörnqvist,,med,handläggare T,herese,
Runarsdotter sotn ftlredragande. I den slutliga handläggningen har även Samuel

wkttirrsYn' 

dertagit' 

fu*,tr-

Kopla; Folkhålsomyndigheten

Tillsynshandläggarc



Utskrivd ry: Göran Lld$röm
Namn; Krlffkfrån låinstsyrdsff franförd I medla: Vllhelmlna

den 31 mars ä15 6:31:09
Sidan I av 2

Från:

Ärende:

Tiil:

Kopia:

IÄf" Nilsson pol <ake.nitsson@vithetmina.se> 2o1s-Oo_... #@
Ititik från tänstsyrelsen framförd i media

! <magdal ena.andersson @ I ansstyrel sen.se>
! dars.l usti g @ lansstyrel sen.se>

! ^S_vensson 
Samuel. <Samuel.Svensson @lansstyrelsen.se>

!Göran Ltdstrdm lnnnikaWibreil
EKarl-Jo.han Ottoseon !Rohnd Bång
!Um*a öeterström

Bilagor: I lntervju ang tilffälligt utskänkningstiflstånd i dagen .docx /...

Länsstyrelsens uttalande I medla ang. beviflat utskänkntngstlllstånd I samband med llltww helgen IVllhelmlna.

I Västerbottensnytts nyhetssändning och på deras webbsida har under dagen (2015-03-11)
framförts kritik på handläggningen och beviljandet av ruuriceride iittstana.
Jag har följande synpunkter på det som visais och sagts i inslaget. iandlaggare samuel svenssonframför kritik på handläggningen i ärendet och han anrer att b-eslutet är olämpligt. Han anförbla. att det är oförenligt med en rad lagar och regler att uevil;a Jeiia på en skolgärd. 

- -

Jag anser det ytterst anmärkningsvärt att en myndighetsperson som utövar sin tillsynspliktoffentligt i media kritiserar handläggningen hos en annan myndighet utan att ha kommunicerat
kritiken' Jag anser att detta inte är forenligt med praxis i nanieriägen av förvaltningsrattitija
ärenden, Jag har lärt mig att man kommunicerar sina synpunkter och kritik med den det berörinnan man tar ställning. Jag har inte getts tillfälle att bembta dessa synpunkter. Det är förstagången som de kommer till min kännedom när jag r"r, a"iiinrÅg"t Jom sanaesiftii. jrg i.r rasent som kl 1600 i eftermiddag kontrollerat med iansliet på komäunen om det inkommi-t någrasom synpunkter från tillsynsmyndigheten, dvs länsstyrelsen, till vilhelmina kommun. tngasynpunkter har inlämnats och ingen begäran om yttrande på det kritik som framförts o*entligthar begärts in.

Den av samuel Svensson och då även länss§relsen kritikom beviljandet av tillståndet på enskolgård anser jag ar h.elt obefogad. Arrangemanget är på en rördåg då ingen skotverkåmhets
bedrivs' som det också framgår av inslageiså päfår aet stotertavtiig och skoter utställning pä
skolgården. Jag anser att det är ett irrelevant påsiående som iag uår'ae tått mo;rigrreten aiibemöta' När intervjun med mig gjordes hade jag ingen känneiJ, o, länsstyrelsens kritik. Varförhar de inte framförts till kommunen och mig personligen så att jag har haft möjlighet att ge minsyn på saken?

samuel svensson säger också-att underlaget är "lite" tunt. vilhelmina kommun har inte fåttmöjlighet att bemöta detta påstående och motivera sitt ställningstagande.

För övrigt torde det vara betydli$ farligare för barn att vistas på skolgården i samband med enskotertävling än i de 20 m2 inhägnat område som vin och ölförsäljningen skedde.

sammanfattningsvis riktar jag kritik mot länsstyrelsens handläggning och den bristande dialogeni detta ärende.
Att bli uthängd i media utan att ha haft möjlighet att förklara sig anser jag inte är förenligt medlänsstyrelsens tillsynsplikt

Bifogar brev som skickats till Västerbottensnytt idag.


