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Beslutande 
S  Kenneth Persson, ordförande, § 21-23 Borlänge  
S Christina Knutsson, vice ordförande Falun 
S Margreth Göransdotter  Gagnef  
C Sune Hemmingsson  Säter  
S Ingrid Holmström  Ludvika 
S Joakim Lundgren  Smedjebacken 
S Ola Gilén   Hedemora 
M Göran Forsén, § 24-26  Falun 
    
                
                             

Utses att justera   Sune Hemmingsson 
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Justerade paragrafer 21-26 
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Ej tjänstgörande ersättare M  Göran Forsén § 21-23 Falun 
  C Sofia Lorentzon Gagnef 
  BOP Bengt Åkman Ludvika 
  M Jonas Carlgren Hedemora 
 

     
 

Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 
 Daniel Johansson, alkoholhandläggare 

 XXX, kulturföreningen Skankaloss, § 21 
 Ann Ayoub, sekreterare 
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§ 21 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 

Kulturföreningen Skankaloss, Gagnef 
 ATL0026/16-702 
 
Beslut   
           

Ansökan från Kulturföreningen Skankaloss om att tillfälligt få servera spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholns Folkpark, 
Ängsholnsvägen i Gagnef avslås enligt 8 kap. 14 § alkohollagen, samt 8 kap. 17 § al-
kohollagen. 

 
Motivering 
I alkohollagens 8 kap. § 14 föreskrivs att serveringstillstånd ska avse viss lokal eller annat 
avgränsat utrymme. I detta fall är det annat avgränsat utrymme som är aktuellt eftersom 
serveringen ska ske utomhus. Enligt Folkhälsomyndighetens ”Handbok Alkohollagen” 7 
kap. 10 § är ett viktigt krav att serveringslokalen och eventuella andra utrymmen ska vara 
överblickbara. Detta krav syftar bland annat till att serveringspersonalen ska kunna kon-
trollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägen-
heter uppstår. Serveringsstället ska också, med hänsyn till överblickbarhet och funktion, 
vara en sammanhållen enhet. 
 
Enligt alkohollagens 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får 
serveras. Efter beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun för den gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beviljas serveringstid inte längre än 
till 02.00. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 
kap. 17 §. Enligt 8 kap. 17 § om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som 
uppställs i lagen är uppfyllda.  
 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Skankaloss ansökte den 9 december 2015 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens Folkpark i Gagnef. Inkommen ansö-
kan var komplett med ritning den 31 mars 2016. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 
Sökta serveringstider är mellan kl. 17:00 och 01:00 den 7 juli 2016 och mellan kl. 11:00 
och 03:00 den 8-9 juli 2016.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11 med bilagor 
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XXX från Kulturföreningen Skankaloss har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. 
Denne hörs.  
 

Besvärshänvisning 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 22 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering 

vid Aspeboda Golfrestaurang, Falun 

 ATL0027/16-702  
Beslut   
           

1. Dryckesverket AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Aspeboda Golfrestaurang, Storgården 10 i Falun.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Grundstenen 154781, under namnändring till Dryckesverket AB, har den 30 mars 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 Aspeboda 
Golfrestaurang i Falun. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är 
mellan klockan 11:00 och 01:00. Bolagets namnändring har beviljats. 

Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 23 Budget 2017 

 ATL0004/16-041 
 
Beslut   
           

Gemensamma nämnden har tagit del av budgetförslag 2017. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens ATL-kontor har upprättat kompletterad budgetpost för tidigare redo-
visad budget 2017 med anledning av utökat uppdrag inom tobaksområdet. Inför budget-
dialogerna ska verksamheten beskriva väsentliga förändringar av uppdraget, både avseende 
nya uppdrag eller väsentliga pris- och volymökningar inom det befintliga uppdraget.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-14 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga kommuner i gemensamma nämnden 
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§ 24 Anmälan av delegationsbeslut  
 ATL0008/16-002 
  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 12 april 
2016 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. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12 
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§ 25 Sammanställning av handlingar i god tid innan 

gemensamma nämnden ATL:s sammanträden 
2015 

 ATL0018/16-700 
Beslut   
           

Gemensamma nämnden har tagit del av sammanställningen över handlingar i god tid 
innan mötet daterad 22 februari 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade i februari 2014 att kommunens förvalt-
ningar årligen ska redovisa en sammanställning av när ledamöterna fick handlingarna in-
nan möte. Av redovisningen ska dessutom framgå antal ärenden som skickats ut efter det 
att ordinarie handlingar skickats ut fördelat på besluts- respektive informationsärenden, 
antal ärenden som delgetts skriftligt först vid sammanträdet fördelat på besluts- respektive 
informationsärenden samt antal ärenden som föredras muntligt av tjänsteman men det 
skriftliga underlaget blir klart efter nämnd- eller styrelsemöte. 

Bakgrund till fullmäktiges beslut är en motion inlämnad 2011 gällande handlingar i god tid 
inför mötet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-08 med bilagor 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (10) 
Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol,           Sammanträdesdatum  
tobak och receptfria läkemedel 2016-04-26 
 
 
§ 26 Muntlig information och övriga frågor 

 ATL0006/16-700 
  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 26 april 2016, 
§ 26. 

 
 
Sammanfattning 
Alkoholhandläggare Daniel Johansson informerar nämnden om pågående ärenden kom-
munvis. Han informerar också om hur tobakstillsynen ser ut. 
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