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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 
 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00–11:30 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun 
 S Ingrid Holmström Ludvika kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
   
Tjänstgörande FP Monica Lundin Borlänge kommun 
Ersättare  i stället för Joakim Lundgren (S) Smedjebackens kommun 
 M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
  I stället för Owe Ahlinder (S) Hedemora kommun  
Övriga deltagare 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Ylva Renström, utrednings.sekr 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Patrik Karlsson, handläggare Maria Petersen, handläggare 
 Bertil Stoltz, utredare, § 80-86 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Mariana Forslund 

Justeringsdag 2014-12-  

Justerade paragrafer  77-86  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Marina Forslund 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2014-11-25 

Datum när anslaget sätts upp 2014-12-  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 



2 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 77 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid La Gondola, Hedemora ........................... 3 

§ 78 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering  vid Liljan, Borlänge ..................................... 4 

§ 79 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid toppstugan Snöberget Romme 
Alpin, Borlänge .................................................................................................................... 5 

§ 80 Utbildning för serveringspersonal ........................................................................................ 6 

§ 81 Uppföljning verksamhetsplan, perspektivet kund ................................................................ 7 

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut .............................................................................................. 8 

§ 83 Skriftlig information ............................................................................................................. 9 

§ 84 Muntlig information ........................................................................................................... 10 

§ 85 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd - lokaler där kommunal 
verksamhet bedrivs ............................................................................................................. 11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid La Gondola, Hedemora 

Diarienummer ATL0084/14-702 

Beslut 
 
1. Enskild firma XXX beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på La Gondola, Stations-
gatan 4 i Hedemora. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 

3. Serveringstiden för uteserveringen ska avslutas kl. 22:00 söndag – torsdag och senast kl. 
01:00 fredag – lördag. 

 
Sammanfattning 
Enskild firma XXX har den 6 oktober 2014 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten på La Gondola i Hedemora. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 
Servering gäller mellan kl. 11:00 och 01:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagen krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-10 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Liljan, Borlänge 

Diarienummer ATL0086/14-702 

Beslut 
 
1. Liljan i Borlänge AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-

drycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Restaurang Liljan, Stations-
gatan 4 i Borlänge. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Liljan i Borlänge AB har den 29 september ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten på Restaurang Liljan i Borlänge. Företrädaren har för avsikt att genom-
föra en bolagsförändring, i övrigt sker inga förändringar från nuvarande tillstånd på serverings-
stället. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Servering gäller mellan kl. 11:00 och 02:00 som 
tidigare.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid toppstugan Snöberget 
Romme Alpin, Borlänge 

Diarienummer ATL0087/14-702 

Beslut 
 
1. Romme Alpin AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-

drycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet toppstugan Snöberget, Romme 
Alpin, Koppslahyttan i Borlänge. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Romme Alpin AB har den 22 september ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alko-
hollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl 
till allmänheten på Romme Alpin i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Servering 
gäller mellan kl. 11:00 och 02:00 som tidigare.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-20 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Utbildning för serveringspersonal 

Diarienummer ATL0085/14-709 

Beslut 
 

Under 2015 ska utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AS) bedrivas i samarbete med 
länsstyrelsen och deltagaravgiften ska vara 1 000 kronor/person exkl. moms. 

 
Sammanfattning 
Utbildning i alkoholservering och narkotika för krögare och serveringspersonal är en del av ett 
förebyggande arbete. I Dalarna har metoden ansvarsfull alkoholservering erbjudits serverings-
ställen av kommunerna i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har bidragit eko-
nomiskt på olika sätt, men deras ekonomiska bidrag har minskat. Kostnaden för utbildningen 
belastar Gemensamma nämnden. Detta aktualiserar frågan om fortsättning och avgift för utbild-
ningen.  
 
Förvaltningen har inte lämnat något förslag utan överlämnat åt nämnden att besluta om upplägg 
och avgift för utbildningen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11 
 
Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S), Falu kommun: Enligt beslutet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Uppföljning verksamhetsplan, perspektivet kund 

Diarienummer ATL0005/14-041 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen förtecknad i protokoll 2014-11-25, § 81. 
 
Sammanfattning 
I gemensamma nämndens verksamhetsplan för 2014 finns strategiska mål för perspektiven eko-
nomi, kund, medarbetare, verksamhet samt utveckling.  
 
Strategiska målet för kund är: ”kunderna erbjuds tjänster av god kvalitet”, och målet ska följas 
upp genom en enkät till krögarna. En enkät har skickats ut till samtliga krögare. Svarsfrekvensen 
är 34 %, vilket ses som bra när det är en ny verksamhet och då alla restaurangägare inte har haft 
personlig kontakt med det nya ATL-kontoret.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 november 2014, § 82 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har överlåtit sin beslutande-
rätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovi-
sas för nämnden. 
 
Sammanfattning av beslut fattade tiden 2014-10-09 – 11-12 enligt förteckning: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
- Borlänge 1 st 
- Falun 3 st 
- Ludvika 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Hedemora 1 st 
- Falun 5 st 
- Borlänge 1 st 
- Ludvika 2 st 

 
 Sanktioner inom alkohollagens ram (2.1.10) 

- Falun 1 st 
 

 Återkallande alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ (2.1.12) 
- Ludvika 2 st 
- Falun 1 st 
- Hedemora 1 st 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Skriftlig information 

Diarienummer ATL0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den skriftliga delgivningen som förtecknats i protokoll den 25 no-
vember 2014, § 83.  

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande: 
 

 Länsstyrelsens information om kommande tillsynsbesök 

 Enkätsvar inför länsstyrelsens kommande tillsyn 

 Protokollsutdrag från Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebacken; Förslag till gemen-
samma avgifter 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 25 november 2014, 
§ 84.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Det har framkommit oklarheter i gemensamma nämndens reglemente vad avser 
kommunernas turordning för posten som ordförande och vice ordförande. Frågan är lyft 
till Falu kommuns stadskansli. Revidering av reglementet är nödvändigt.   
 

 Alkoholhandläggare informerar nämnden om vad som är aktuellt gällande 
- Tillsynsarbetet  
- Inkomna ansökningar 

 
 Utredare Bertil Stoltz ger nämnden en lägesrapport om ärendet gemensamma 

taxor/avgifter och nya riktlinjer. Ärendet är på gång i samtliga kommuners fullmäktige.  
 

 Socialchef Ingalill Frank ger nämnden en rapport från uppdraget att utreda om rökfria 
miljöer ska ingå i gemensamma nämndens uppdrag och utifrån det se över reglemente 
och samarbetsavtal. Förslag kommer att presenteras för nämnden i december 2014.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-11-25 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Uppdrag - Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd avseende lokaler 
där kommunal verksamhet bedrivs 

Diarienummer ALT0089/14-700  

Beslut 
 

Förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till revidering av gemensamma nämndens 
riktlinjer för serveringstillstånd. 

 
Sammanfattning  
Följande text står i nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd: 
 
”De lokaler, kommunägda eller av kommunerna inhyrda, där kommunal verksamhet bedrivs i 
princip ska vara alkoholfria med vissa undantag.” 
 
Det har visat sig att det ställer till bekymmer eftersom de flesta av de ingående kommunerna i 
gemensamma nämnden har kommunägda lokaler där det redan finns serveringstillstånd.  


