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Postadress  

791 83 FALUN  
 

Besöksadress Telefonväxel 

023-830 00 

Organisationsnummer 

212000-2221 

Bankgiro 

218-0289 

Internet 

www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum 
2015-02-10  
   

________________________________________________________________________ 
Plats och tid 
Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 - 10:40 

Beslutande 

S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
S Tommy Brandt, vice ordförande Gagnef 
FP Andreas Hållberg  Borlänge 
 i stället för Christina Knutsson (S), Falun 
C Sune Hemmingsson  Säter  
S Ingrid Holmström  Ludvika 
S Joakim Lundgren  Smedjebacken 
S Ola Gilén   Hedemora 
 
 

 

Utses att justera   Tommy Brandt 

Justeringsdag:  2015-02-19  

Justerade paragrafer: 8-18 

Underskrifter 

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

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

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

Tommy Brandt  
 

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Sammanträdesdatum 2015-02-10 

Datum när anslaget sätts upp 2015-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Falun  

Underskrift 

 …………………………………………………………… 
Ann Ayoub 



 Sammanträdesprotokoll 2 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

Ej tjänstgörande ersättare  

 
BOP Bengt Åkman   Ludvika 
M Jonas Carlgren   Hedemora  
 

Övriga deltagare 

Daniel Johansson, alkoholhandläggare 
Jonas Dofs, alkoholhandläggare 
Patrik Karlsson, alkoholhandläggare 
Maria Petersen, alkoholhandläggare 
Ann Ayoub, sekreterare 

  



 Sammanträdesprotokoll 3 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

Innehållsförteckning: 

§ 8 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Pizzastugan, Gagnef ............... 4 

§ 9 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Bispbergs herrgård, Säter ....... 5 

§ 10 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Coop Forum, Borlänge ........... 6 

§ 11 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering under skid-VM vid restaurangtält på 
VM-området Lugnet, Falun ..................................................................................... 7 

§ 12 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering under Skid-VM i restaurangtält på 
gamla postenparkeringen, Falun ............................................................................. 8 

§ 13 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd ...................................................... 9 

§ 14 Tillsynsplan för folköl och tobak i detaljhandeln 2015 ...................................... 10 

§ 15 Tillsynsplan för serveringsställen 2015 ................................................................ 11 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................... 12 

§ 17 Skriftliga delgivningar ........................................................................................... 13 

§ 18 Muntlig information ............................................................................................... 14 

  



 Sammanträdesprotokoll 4 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 8 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Pizza-
stugan, Gagnef 

 ATL0012/15  
Beslut 
 

Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Pizzastugen i Gagnef tas inte upp 
till behandling. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 9 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Bisp-
bergs herrgård, Säter 

 ATL0013/15  
Beslut 
 

1. Import Society AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Bispbergs 
herrgård, Bispberg 160 i Säter. 
 

2. Serveringstid kl. 11.00 – 01.00. 
 
Sammanfattning 
Import Society AB har den 27 november 2014 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § fösta 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till allmänheten på Bispbergs herrgård i Säter. Serveringsutrymmen 
framgår av ritning Servering gäller mellan kl. 11.00 och 01.00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 10 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Coop 
Forum, Borlänge 

 ATL0096/14  
Beslut 
 

1. Coop Mitt AB beviljas tillstånd för servering av vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Coop Forum, Tyllsnäsvägen 4 i 
Borlänge. 
 

2. Serveringstiden är kl. 11.00 – 01.00. 
 
Sammanfattning 
Coop Mitt AB har den 13 november 2014 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten på Coop Forum i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av rit-
ning. Servering gäller mellan kl. 11.00 och 01.00 enligt ansökan. 
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-21 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 11 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering under skid-VM 
vid restaurangtält på VM-området Lugnet, Falun 

 ATL0014/15  
Beslut 
 

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering under skid-VM vid restaurangtält på VM-om-
rådet Lugnet i Falun tas inte upp till behandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 8 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 12 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering under Skid-VM i 
restaurangtält på Postenparkeringen, Falun 

 ATL0016/15  
Beslut 
 

1. Banken Bar & Brasserie AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Postenparkeringen, Posten 10 i Falun, under perioden 18 februari 2015 till 1 mars 
2015. 
 

2. Serveringstid kl. 11.00 – 03.00. 
 
Sammanfattning 
Banken Bar & Brasseri AB har den 10 december 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa al-
koholdrycker och starköl till allmänheten i restaurangtält på Postenparkeringen i Falun 
under Skid-VM 18 februari till 1 mars 2015. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Ser-
vering gäller mellan klockan 11.00 och 03.00 enligt ansökan. 
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-09 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 13 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd 

 ATL0089/14  
Beslut 
 

De reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd antas. 
 
 
Sammanfattning 
Lagstiftaren anser att det är viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som redogör för 
vad som gäller enligt alkohollagen och vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommu-
nen tar vid tillståndsprövning. De ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning 
och ambitionsnivå. Riktlinjer bör därför revideras regelbundet. 
 
I nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd står att de lokaler, kommunägda eller av 
kommunen inhyra, där kommunal verksamhet bedrivs i princip ska vara alkoholfria med 
vissa undantag. Detta ändras och tas bort då flera av kommunerna i gemensamma nämnden 
har kommunala lokaler som har serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-21. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 14 Tillsynsplan för folköl och tobak i detaljhandeln 2015 

 ATL0011/15  
Beslut 
 

Tillsynsplan för tobak och detaljhandel med folköl 2015 godkänns.  
 
Sammanfattning 
Kommuner ansvarar för tillsyn enligt § 19 a Tobakslagen (1993:581) och tillsyn för detalj-
handel med folköl enligt 9 kap 2 § Alkohollagen. Kommunen ska årligen upprätta tillsyn-
plan som ska inges till länsstyrelsen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-20 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 15 Tillsynsplan för serveringsställen 2015 

 ATL0010/15  
Beslut 
 

Tillsynsplan för serveringsställen 2015 godkänns.   
 
Sammanfattning 
Kommunen har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker. Enligt bestämmelser i Alkohollagen (2010:1622) kap 9 § 2 ska kommunen 
upprätta en tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsynsplanen ska lämnas till länsstyrelsen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-20 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

 ATL0008/15  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 10 december 2015, 
§ 16 godkänns. 
 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har överlåtit sin be-
slutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delega-
tion ska redovisas för nämnden. 
 
Sammanställning av beslut fattade tiden 2015-01-01 – 01-29 enligt förteckning: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
Borlänge 4 st 
Ludvika 1 st 
Falun  7 st 
Säter  1 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
Falun  8 st 
Hedemora 2 st 
Ludvika 2 st 
Smedjebacken 1 st 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 17 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/15  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
10 februari 2015, § 17. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande skriftliga delgivningar: 
 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Borlänge 2014-12-16, § 271, Gemen-

samma taxor och avgifter samt reviderade riktlinjer. Dnr ATL0015/14 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säter 2014-12-15, § 41, Gemensamma 
taxor och avgifter samt reviderade riktlinjer. Dnr ATL0015/14 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ludvika 2014-12-15, § 95, Gemensamma 
taxor och avgifter samt reviderade riktlinjer. Dnr ATL0015/14 

4. Protokollsutdrag från Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebacken 2015-01-20, § 7, 
Tillsyn enligt tobakslagen – rökfria miljöer. Dnr ATL0081/14 

5. Beslut från länsstyrelsen Dalarna 2015-01-20 efter tillsyn över gemensamma nämnden 
ATL. Dnr ATL0083/14-785 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (14) 

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för alkohol,  2015-02-10 

tobak och receptfria läkemedel  
 

§ 18 Muntlig information 

 ATL0006/15  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 10 februari 
2015, § 18. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om tillsynsarbetet under skid-VM 
 

 Alkoholhandläggarna har haft kontakt med vikarierande handläggaren på 
länsstyrelsen.  

 
 
 


