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§ 9 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering 
vid Sivan Pizzeria i Enviken 

 ATL0013/16-702  
Beslut   
           

Ansökan från enskilda firman XXX om att stadigvarande få servera spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Sivan 
Pizzeria, Tängervägen 5 i Enviken avslås, då kravet på ekonomisk lämplighet enligt 8 
kap. 12 § Alkohollagen inte är uppfyllt 
 
Motivering 
Den som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finan-
sieringsplanen. Detta innebär att denne måste, kunna visa varifrån kapitalet ursprung-
ligen kommer, att denne har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har 
överförts till bankkonto. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med un-
derlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. XXX har inte kunnat uppvisa att 
utbetalning av lån skett mellan långivare och låntagare samt att pengarna förts över till 
säljaren via bankkonto. ATL-kontoret godtar inte transaktioner av kontanter som 
förvarats i hemmet eller liknande. Det samma gäller återbetalningen av lånet till 
långivaren, det har inte heller kunnat styrkas genom handlingar.  

 
Sammanfattning 
XXX har den 28 oktober 2015 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 Sivan Pizzeria i Enviken. Serveringsutrymmen framgår av rit-
ning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  
Sökanden uppfyller inte till fullo alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstill-
stånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 med bilagor 
 

Besvärshänvisning 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 10 Sanktion enligt alkohollagen, Enskilda firman 
XXX i Borlänge 

 ATL0016/16-702  
Beslut 
 

Enskilda firman XXX meddelas en varning enligt 9 kap. 17 § Alkohollagen 
(2010:1622). 
 
Motivering 
Enskilda firman XXX har brustit i sin lämplighet avseende lämplighetskraven i 8 kap 
12 § Alkohollagen då tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i 3 kap. 5 §, 8 kap. 
18 § och 8 kap. 20 § Alkohollagen.  

 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har sedan 1 september 2009 tillstånd att servera spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten vid Restaurang Werners på 
Stationsgatan 13 i Borlänge.  
 
Vid gemensamma nämndens sammanträde den 18 augusti 2015, § 60, tilldelades firman en 
varning efter att brister avseende lämplighetskraven i 8 kap 12 och 24 §§ alkohollagen 
uppmärksammats vid en myndighetsgemensam tillsyn. Vid en uppföljande tillsyn den 20 
november 2015 med handläggare från ATL-kontoret och Polismyndigheten uppmärksam-
mades åter igen brister avseende lämplighetskraven i Alkohollagen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2016-02-10 med bilagor 
 
 
 
Besvärshänvisning 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 11 Sanktion enligt alkohollagen, Arkadas AB 

 ATL0015/16-702  
Beslut   
           

Serveringstillståndet återkallas enligt 9 kap. 18 § Alkohollagen (AL) för bolaget Arka-
das AB, Carlavägen 9 i Ludvika. Bolaget uppfyller inte kravet på ekonomisk lämplighet 
enligt 8 kap. 12 § AL.  
 

Motivering 
I 8 kap. 12 § första stycket i alkohollagen stadgas följande. Serveringstillstånd får en-
dast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och eko-
nomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksam-
heten, samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
denna lag. Av förarbetena till 8 kap. 12 § framgår att kravet på skötsamhet och person-
lig lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd meddelas. 
 
Av 9 kap. 18 § första stycket 3 AL framgår att en kommun ska återkalla ett serverings-
tillstånd om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller 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 varningen har 
rättats till. 

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Arkadas AB, 556958-5952 har sedan den 21 oktober 2014 ett stadig-
varande serveringstillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället restaurang Buffalo Sportbar, Carlavä-
gen 9 i Ludvika. ATL-kontoret har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten 
bedrivs i enlighet med reglerna i Alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av erin-
ran, varning eller återkallelse av tillståndet är aktuellt. Uppgifter har inhämtats från Skatte-
verket och en yttre tillsyn tillsammans med polismyndigheten har genomförts den 30 ja-
nuari 2016 vid restaurang Buffalo Sportbar. Brister uppmärksammades avseende lämplig-
hetskraven i Alkohollagen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilagor 
 

Besvärshänvisning 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 12 Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
vid Bjursås Pizzeria 

 ATL0012/16-702  
Beslut   
           

1. Enskilda firman XXX beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Bjursås Pizzeria, Skolvägen 1 E i Bjursås.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har den 17 november 2015 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 Bjursås Pizzeria i Bjursås. 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 2016-02-08 med bilagor 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 13 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering 
vid Restaurang Silver Dollar i Ludvika 

 ATL0112/15-702  
Beslut   
           

1. China Town i Ludvika AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Silver Dollar, Storgatan 31 i Ludvika.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
China Town i Ludvika AB har den 8 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 på Silver Dollar i Ludvika. Serveringsutrymmen 
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 2016-02-08 med bilagor 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 14 Verksamhetsberättelse 2015 

 ATL0005/15-042  
Beslut 
 

1. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden får i uppdrag att fatta beslut 
om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel. 
 

2. Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen 2015. 
 
 
Sammanfattning 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2015. Utfallet för verksamheten upp-
gick till ett överskott på 0,3 mkr som återbetalas till kommunerna. Delårsbokslutet 31 au-
gusti 2015 visade ett överskott på 0,2 mkr.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-11 med bilaga 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden 
Kommunrevisionen Falu kommun 
Ekonomikontoret Falu kommun 
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§ 15 Attesträtter 2016 

 ATL0014/16-002 
Beslut 
 

Socialchef Ylva Renström, controller Ove Stenberg, administrativ chef Pia Ehrling 
samt alkoholhandläggare Daniel Johansson ges rätt att attestera för gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 
Sammanfattning 
I enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid betalningar 
m.m. i Falu kommun” har förslag till attesträtter inom gemensamma nämndens verksam-
hetsområde upprättats. 
 
Ansvarskoder: M100 och M200 
 
Text: Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptbelagda läkemedel 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen 
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§ 16 Anmälan av delegationsbeslut  

 ATL0008/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 10 februari 
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 2016-02-10 
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§ 17 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/16-700  
Beslut   
           

Redovisningen av skriftliga delgivningar som förtecknats i tjänsteskrivelse den 10 feb-
ruari 2016 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-10 
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§ 18 Muntlig information och övriga frågor 

 ATL0006/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 23 februari 
2016, § 18. 

 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde presenteras ATL-kontorets nya chef Pia Ehrling. Hon är chef för 
kontoret sedan 1 februari 2016. Hon informerar kort om personalläget just nu. Patrik 
Karlsson och Jonas Dofs kommer inom kort att avsluta sina anställningar. En ny handläg-
gare är anställd och påbörjar sin anställning i mars. Intervjuer pågår för den andra tjänsten.   

 

 

  
 
 
 
  
  
 
 


