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§ 85 Sanktion enligt alkohollagen, Settum AB 

 Dnr ATL0089/15-702 
  
Beslut 
 

Settum AB meddelas en varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen (2010:1622). 
 
Motivering 
Settum AB meddelas en varning på grund av brister enligt bestämmelserna i 3 kap 5 §, 
8 kap. 14-15 §§ och 8 kap 20 § alkohollagen. 

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Settum AB har ett stadigvarande tillstånd att året runt till allmänheten 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället Etage, 
Åsgatan 25 i Falun. Brister avseende lämplighetskraven i alkohollagen har uppmärksam-
mats vid en gemensam myndighetstillsyn den 26 september 2015. Utredningen visar att det 
förekommit upprepade överträdelser vad avser ordning och nykterhet vid serveringsstället.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-29 
 
XXX, serveringsansvarig vid serveringsstället Etage har begärt företräde i nämnden vilket 
beviljas. XXX hörs.  
 
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 86 Sanktion enligt alkohollagen, enskilda firman Didem 
servering 

 Dnr ATL0085/15-702 
  
Beslut 
 

Enskilda firman Didem servering meddelas en varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen. 
 
Motivering 
I 8 kap. 12 § första stycket alkohollagen stadgas följande: Serveringstillstånd får endast 
meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekono-
miska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 
lag.  
 
Regler om ingripande mot tillståndshavare finns i 9 kap. alkohollagen. I 17 § föreskrivs 
följande: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller 
i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denna inte 
 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor el-

ler föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
 
Sammanfattning 
Enskilda firman Didem servering, Norra Järnvägsgatan 19, 791 35 Falun, har sedan den 31 
augusti 2005 tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Venezia på Norra Järnvägsgatan 19 i Falun. 
Brister avseende lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen har av ATL-kontoret upp-
märksammats.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-29 
 
Tillståndshavaren XXX har begärt företräde i nämnden vilket beviljas. XXX hörs.  
 
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 87 Sanktion enligt alkohollagen, Station Elit Platea II AB 

 Dnr ATL0086/15-702 
  
Beslut 
 

Station Elit Platea II AB meddelas en varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen. 
 
Motivering 
I 8 kap. 12 § första stycket alkohollagen stadgas följande: Serveringstillstånd får endast 
meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekono-
miska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna 
lag.  
 
Regler om ingripande mot tillståndshavare finns i 9 kap. alkohollagen. I 17 § föreskrivs 
följande: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller 
i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denna inte 
 
3. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
4. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor el-

ler föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
 
Jäv 
Christina Knutsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Station Elit Platea II AB har sedan den 30 oktober 2014 ett stadigva-
rande tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på serveringsstället Labbet, Stationsgatan 2 i Borlänge. Brister avseende 
lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen har av ATL-kontoret uppmärksammats.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-29 
 
 
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 88 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Dalasalen i Falun 

 Dnr ATL0087/15-702 
  
Beslut 
 
1. Dalasalen Mat & Nöje AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-

drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Dalasalen, Bataljonsvägen 18 i Falun. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00 
 
Sammanfattning 
Dalasalen Mat & Nöje AB har ansökt den 28 september 2015 enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Dalasalen i Falun. Servering gäller 
mellan klockan 11:00 och 02:00 enligt ansökan. 
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-04 
 
 
___________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 89 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Maser-
hallen Relaxavdelning, Borlänge 

 Dnr ATL0038/15-702 
 
Beslut 
 

1. Maserhallen AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Maserhallen, 
Masergatan 22 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Marserhallen AB har den 3 mars 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 Maserhallen i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av rit-
ning. 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 2015-11-04 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (13) 
Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 

§ 90 Ändring i stadigvarande tillstånd för alkoholservering 
vid Restaurang Tenoren i Borlänge 

 Dnr ATL0088/15-702 
 
Beslut 
 

1. Dalarnas Studentkår beviljas utökat och därmed ändrat stadigvarande tillstånd en-
ligt ansökan och bilaga för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till slutet sällskap i serveringsutrymmet på Restaurang Tenoren, 
Humanistgatan i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Dalarnas Studentkår har den 12 oktober 2015 ansökt om ändring i sitt serveringstillstånd 
på Restaurang Tenoren i Borlänge så att det harmoniserar bättre med det tillstånd de har i 
Falun.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av förändringen i serveringstillstån-
det. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-04 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 91 Sammanträdesplan 2016 

 Dnr ATL0097/15-700 
 
Beslut 
 

Sammanträdesplan 2016 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel fastställs. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ska enligt reglementet 
för varje kalenderår upprätta en årsplan för sina sammanträden. I socialförvaltningens för-
slag till sammanträdesplan sammanträder gemensamma nämnden en gång per månad för-
utom juli månad. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-06 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ingående kommuner 
Kommunikationskontoret i Falu kommun 
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§ 92 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002 
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 november 
2015, § 92 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. 
 
Beslut fattade tiden 2015-10-08 – 11-04 enligt förteckning daterad 2015-11-04: 
 

 Ordförandebeslut (2.1.1) 
- Borlänge 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Borlänge 1 st 
- Falun 5 st 
- Smedjebacken 2 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Falun 1 st 
- Borlänge 1 st 

 
 Utvidgade tillstånd för servering (2.1.7) 

- Falun 1 st 
 

 Sanktioner inom alkohollagens ram (2.1.10) 
- Borlänge 1 st 

 
 Återkallande av alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ (2.1.11) 

-   1 st 
 

 Yttrande angående tillstånd för utplacering av spel (2.1.13) 
- Falun 5 st 
- Ludvika 1 st 
- Borlänge 8 st 
- Hedemora 2 st 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 
Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum  
 2015-11-18 
 

§ 93 Skriftliga delgivningar 

 Dnr ATL0007/15-700 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
18 november 2015, § 93. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande skriftliga delgivningar: 
 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ludvika 2015-08-31, § 247. Gemen-
samma nämndens uppdrag om tillsyn av rökfria miljöer samt revidering av regle-
mente och samarbetsavtal. Dnr ATL0032/15 och ATL0034/15 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Falun 2015-09-10, § 191 Godkän-
nande av justering av reglemente och samarbetsavtal för Gemensamma nämnden 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Dnr ATL0032/15 och ATL0034/15 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Gagnef 2015-10-14, § 186 Gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel bokslut 2014. 
DnrATL0068/14 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Gagnef 2015-10-14, § 188 Revidering 
av reglemente och samverkansavtal avseende Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. Dnr ATL0032/15 och ATL 0034/15. 
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§ 94 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 18 november 
2015, § 94. 
 

Sammanfattning 
 

 På fråga av ersättare Göran Forsén (M) informerar alkoholhandläggarna om hur de-
ras arbete med tillsyn enligt tobakslagen går till. De informerar även från en utbild-
ningsdag de varit på som rör detta ämne.   
 

 Nämndsekreteraren informerar att ärendet om nytt finansieringssystem för gemen-
samma nämnden är på gång i samtliga kommuner. Beslut från respektive kommun-
fullmäktige väntas i november och december.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


