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Postadress  
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Besöksadress Telefonväxel 

023-830 00 

Organisationsnummer 

212000-2221 

Bankgiro 

218-0289 

Internet 

www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Sammanträdesprotokoll   

 
Sammanträdesdatum  
2016-03-24   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 

Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 13:00 - 13:35 

Beslutande 

S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
S Christina Knutsson, vice ordförande Falun 
M Leo Thorsell   Säter 
L Andreas Hållberg  Borlänge 
M Jonas Carlgren   Hedemora  
 
 
    
                
                             

Utses att justera   Christina Knutsson 

Justeringsdag  2016-03-24 

Justerade paragrafer 19-20 

Underskrifter 

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

 
Ordförande ………………………………………………………………. 

Kenneth Persson 
 
Justerande .………………………………………………………………. 

Christina Knutsson 

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 
Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel 

Sammanträdesdatum 2016-03-24 

Datum när anslaget sätts upp 2016-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Falu kommun  

Underskrift 

 …………………………………………………………… 
Ann Ayoub 
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Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 

 Daniel Johansson, alkoholhandläggare 
 Jonas Dofs, alkoholhandläggare 
 Johanna Gropgården, alkoholhandläggare 
 Isabelle Jansson, alkoholhandläggare 
 XXX, Nyckelby AB, § 19 
 Ann Ayoub, sekreterare 
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Innehållsförteckning: 

§ 19 Sanktion enligt alkohollagen, Nyckelby AB .......................................................... 4 

§ 20 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid First Hotel Brage i Borlänge .. 6 
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§ 19 Sanktion enligt alkohollagen, Nyckelby AB 

 ATL0021/16-702 
  
Beslut 
 

Serveringstillståndet enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen (AL) för bolaget Nyckelby AB 
med organisationsnummer 556512-7741 återkallas. 
Tillståndshavaren har ej enligt 9 kap. 11 § meddelat kommunen att det skett betydande 
förändringar i det tillståndshavande bolaget, samt har bolaget brutit mot alkohollagens 
8 kap. § 19.  
 
Motivering 
Av 9 kap. 18 § första stycket 3 AL framgår att en kommun ska återkalla ett serve-
ringstillstånd om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäl-
ler för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, 
eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett var-
ningen har rättats till.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Nyckelby AB har sedan 14 april 2015 ett stadigvarande serveringstill-
stånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alko-
holdrycker på serveringsstället Restaurang Ferry’s på Östra hamngatan 16-18 i Falun. Ser-
vering gäller mellan klockan 11:00 och klockan 01:00.   
 
Vid ATL-kontorets yttre tillsyn den 12 mars 2016 uppmärksammades det att servering 
skedde efter klockan 01:00. Vid den inre tillsynen som då inleddes så uppmärksammades 
det att betydande förändring skett i det tillståndshavande bolaget som inte anmälts till 
kommunen. De uppmärksammande missförhållandena leder till att förutsättningarna för 
det beviljade serveringstillståndet inte längre bedöms föreligga. Bolagets sammantagna 
överträdelser är så allvarliga att erinran eller varning inte kan anses vara en tillräcklig åt-
gärd. 
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Inställelse 
XXX, Nyckelby AB, har begärt att få delta vid dagens sammanträde vilket beviljats. Denne 
hörs. 
 
Beslutsunderlag 
Svar från Nyckelby AB 2016-03-23 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17 med bilagor 
 
Besvärshänvisning 
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_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun  
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§ 20 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering 
vid First Hotel Brage i Borlänge 

 ATL0022/16-702 
Beslut   
           

1. Hotel Management Sverige AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på på First Hotell Brage, Stationsgatan 1-3 i Borlänge.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 

Hotel Management Sverige AB har den 22 januari 2016 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 First Hotell Brage i Borlänge. Serveringsut-
rymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  

Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-18 med bilagor 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 

 
 
 
   
  
 
 


