Svar på interpellation från Annika Wetterling daterad den 29/1 2018.
Annika Wetterling har ett antal frågor gällande informationen på kommunens hemsida angående
taxor för serveringstillstånd av alkohol.
Bakgrunden är att Karlskoga kommun tog beslut om nya taxor i november 2017 och Storfors
kommun tog motsvarande beslut i december 2017. Då ärendet behandlades sent på året blev
beslutet i Storfors kommun att taxorna skulle börja gälla från den 1 februari 2018. De nya
gemensamma taxorna innebär i huvudsak en harmonisering av taxorna för Karlskoga och Storfors.
Som en konsekvens av att taxorna skulle börja gälla den 1 februari uppdaterades Karlskoga
kommuns hemsida från det datum taxorna skulle börja gälla.
Då det gäller taxan för tillfällig servering av folköl har det möjligen skett ett misstag. Det är i
nuläget oklart om det är möjligt att bevilja tillfällig servering av folköl och frågan utreds. I och med
den oklarheten finns ingen information om avgiften på hemsidan fram till dess att sakläget är
klarlagt.
Annika Wetterlings konkreta frågor i interpellationen besvarar jag nedan och delvis med hänvisning
till ovanstående text.
1. Informationen på hemsidan före 1 februari 2018 avser de taxor som gällde innan det datumet
och kontrollerades i vederbörlig ordning när informationen publicerades.
2. Det är mycket viktigt att kommunens innevånare får rätt och lättförståelig information om
allt som rör kommunens verksamhet och den myndighetsutövning som kommunen bedriver.
3. Se stycket ovan om tillfällig servering av folköl.
4. Uppdraget att information till kommunens innevånare ska vara korrekt och logisk finns hela
tiden. I den mån det uppstår brister ska det finnas enkla och informella rutiner för att åtgärda
bristerna.
Karlskoga den 12 februari 2018
Göran Pettersson (S)
Ordförande Myndighetsnämnden
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Interpellation ställd till Myndighetsnämndens
ordförande Göran Pettersson angående information
på kommunens hemsida

På Karlskoga kommuns hemsida; http://www.karlskoga.selNaringsliv-
arbetelN aringslivsservice/Tillstand-oc h-regler-[or-foretag/Alkoho l-tobak-och
receptfria-lakemedel.html, finns följande rubriker;

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Hur går man tillväga för att få servera alkohol eller sälja tobak, folköl och
receptfria läkemedel? Vilka regler gäller och hur gör man?
Alkohol
Folköl
Receptfria läkemedel
Tobak
Man kan sedan trycka på varje rubrik för att få mer information om
respektive sakområde, inkluderat taxorna.
Om man till att börja med tittar på vad som finns under rubriken Alkohol,
(http://www.karlskoga.se/Naringsliv--arbete/NaringslivsservicelTillstand
och-reg ler-for-foretag/Alko ho I-toba k-och-receptfria
lakemedel/Alkohol.html), finns på högra delen av sidan en ruta med
följande text;
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Trycker man där på pdf-filen "Taxa för alkohol, tobak och vissa receptfria
läkemedel" så visas taxan tagen av KF 2017-11-14 § 171. Men, i tabellen
"Typ av tillstånd" saknas nedanstående rubrik och avgift rörande tillfällig
servering av folköl.
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300 kr

Taxan som togs av KF är alltså inte korrekt återgiven på Karlskoga
kommuns hemsida.

I den löpande texten på sidan finns dessutom, under rubriken "Avgifter",
en länk; Här kan du se alla avgifter får serveringstillstånd. Om man då trycker
på länken visas avgifterna som togs av Myndighetsnämnden 2015-01-07.
Alltså inte de nya taxorna som togs av KF i november 2017. På högra
delen av den sidan finns dessutom följande ruta;

Relaterat
Taxa alkohol, tobak och receptfria

läkemedel "m

Den pdf-filen visar också taxorna från 2015.

På sidorna "Försäljning av folköl" och "Receptfria läkemedel" nämns vissa
tillsynsavgifter inte bara i kopplade pdf-filer, utan även i den löpande
texten och dessa avgifter härrör alla från taxorna år 2015.
Generellt gäller att taxorna för "Alkohol", "Folköl", "Tobak" och "Receptfria
läkemedel", visas på ett inkonsekvent och ologiskt sätt Dessutom är de
som visas, i vissa fall felaktiga.
M.a,o, taxornas utformning och storlek beror på vilken sida och vilken
länk, man klickar på.

Mina frågor till Göran Pettersson;
Har nämnden kontrollerat att informationen på kommunens
hemsida rörande nämnda taxor är korrekt och logisk?
Hur viktigt tycker du det är att kommunens innevånare får en rätt
och lättförståelig information om ett område som rör
mynd ighetsutövn ing?
Varför finns avgiften som togs av KF och som rör tillfällig servering
av alkohol, inte med på kommunens hems ida?
Vad tänker du göra för att rätta till felaktigheterna och göra
informationen logisk?

Karlskoga 29 januari 2018
Annica Wetterling (M)

