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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–15:00 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun 
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
   
Tjänstgörande M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
Ersättare  i stället för Owe Ahlinder (C) Hedemora kommun  
 BOP Bengt Åkman Ludvika kommun 
  i stället för Ingrid Lundgren (S) Ludvika kommun 
  
Övriga deltagare M Christina Brunell Smedjebackens kommun 
Ersättare  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Ylva Renström, enhetschef 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Maria Petersén, handläggare Patrik Karlsson, handläggare 
 Bertil Stoltz, utredare Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Marina Forslund 
Justeringsdag   

Justerade paragrafer 23-33  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Marina Forslund 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2014-04-28 

Datum när anslaget sätts upp   

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 

§ 23 Förändring av föredragningslistan ....................................................................................... 3 

§ 24 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Tunakrogen, Borlänge ........................ 4 

§ 25 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Restaurang Pizzeria Fäggeby ............. 5 

§ 26 Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering vid Strandbackens folkpark i 
Dala-Floda ............................................................................................................................ 6 

§ 27 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Herrgården Stjärnsund ....................... 7 

§ 28 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Samuelsdals Pensionat, Falun ............ 8 

§ 29 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Victuscella, Falun ............................... 9 

§ 30 Ansökan om tillfälligt tillstånd för utökad alkoholserverig vid En och en halv, 
Hedemora ........................................................................................................................... 10 

§ 31 Skriftliga delgivningar ........................................................................................................ 11 

§ 32 Muntlig information ........................................................................................................... 12 

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................ 13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer ATL0014/14-700  

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Ärende 5 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Herrgården 
Stjärnsund, Hedemora.  

 Nytt ärende: Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd till allmänheten 
vid En och en halv kök och bar, Hedemora 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Tunakrogen, 
Borlänge 

Diarienummer ATL0036/14-702 

Beslut 

Ansökan avslås från L & D i Borlänge AB om att stadigvarande få servera sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet vid Tunakrogen, Gamla Landsvägen 6 i Borlänge då kravet på ekonomisk 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § Alkohollagen (AL) inte är uppfyllt. 
 
Beslutsmotivering 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dessutom är köpet av Tunakrogen 
outrett, då köparen inte svarat på olika frågeställningar. 

 
Sammanfattning 
L & D i Borlänge AB ansöker den 11 februari 2014 om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till allmänheten på Tunakrogen i Borlänge. Serveringstillståndet 
omfattar ett visst avgränsat utrymme som får disponeras av tillståndshavaren. Serve-
ringsytor framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan kl. 11:00 och 01:00.  
 
Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har 
genomfört ett godkänt kunskapsprov. Sökanden innehar F-skatt samt är moms- och ar-
betsgivarregistrerad och har kontrollerats via remissförfarande. Kravet på ekonomisk 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § AL är inte uppfyllt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
 
Besvärshänvisning 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
L & D i Borlänge AB, Tunakrogen, Gamla Landsvägen 6, 784 62 Borlänge 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Restaurang 
Pizzeria Fäggeby 

Diarienummer ATL0009/14-702 

Beslut 

1. XXX beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten 
i serveringsutrymmet på Restaurang Pizzeria Fäggeby, Fäggeby 73 i Stora Skedvi. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00 
 

Sammanfattning 
XXX ansöker den 17 december 2013 enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten 
på Restaurang Pizzeria Fäggeby i Stora Skedvi. Ansökan blev komplett den 26 februari 
2014. Serveringsytor framgår av ritning. Sökt serveringstid kl. 11:00 – 01:00 enligt an-
sökan.  
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har genomfört ett godkänt kunskaps-
prov hos kommunen, därmed är kravet i alkohollagen uppfyllt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-16 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, 783 93 Stora Skedvi 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Ansökan om tillfälligt tillstånd för alkoholservering vid Strand-
backens folkpark i Dala-Floda 

Diarienummer ATL0032/14-702 

Beslut 
 
1. Kulturföreningen Strandbackens folkpark beviljas tillfälligt tillstånd för servering 

av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Strandbackens Folkpark i Dala-Floda. 

2. Serveringstid kl. 12:00 – 01:00 vid evenemang den 30 april och 14 juni 2014  

3. Serveringstid kl. 12:00 – 02:00 vid evenemang den 5 juli, 12 juli och 23 augusti 
2014.  

 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Strandbackens folkpark ansöker den 10 februari 2014 om tillfälligt 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Strandbackens 
Folkpark i Dala-Floda. Ansökan blev komplett den 1 april 2014. Tillstånd söks för fem 
fastställda tillfällen. Serveringsytor framgår av ritning. Sökt serveringstid är klockan 
12:00 – 01:00 för evenemang den 30 april och 14 juni 2014 samt klockan 12:00 – 02:00 
för evenemang den 5 juli, 12 juli och 23 augusti 2014.  
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har genomfört ett godkänt kunskaps-
prov hos kommunen, därmed är kravet i alkohollagen uppfyllt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-16 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kulturföreningen Strandbackens folkpark, c/o XXX, 785 61 Djurås 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 27 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Herrgården 
Stjärnsund 

Diarienummer ATL0033/14-702 

Beslut 
 
1. Enskilda firman XXX beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Stjärnsunds 
herrgård och tillhörande Smedjan på Stora Herrgården Stjärnsund i Stjärnsund. 
Serveringspersonal ska stadigvarande tjänstgöra under hela serveringstiden eftersom 
middagsgäster och andra uppehåller sig i ovanstående serveringslokaler. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
XXX ansöker den 24 januari 2014 om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker 
och starköl till allmänheten på Stora Herrgården Stjärnsund i Stjärnsund. Serveringsytor 
framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00. 
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har genomfört ett godkänt kunskaps-
prov hos kommunen. Alkohollagens krav är uppfyllda. 
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enskilda firman XXX, 770 71 Stjärnsund 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Samuelsdals 
Pensionat, Falun 

Diarienummer ATL0034/14-702 

Beslut 

1. Samuelsdals Pensionat AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Samuelsdals pensionat, Samuelsdalsvägen 5350 i Falun. 

2. Serveringstid kl.11:00 – 01:00 
 
Sammanfattning 
Samuelsdals pensionat AB ansöker den 26 februari enligt 8 kap 2 § första stycket alko-
hollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten på Samuelsdals pensionat i Falun. Serve-
ringsytor framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har genomfört ett godkänt kunskaps-
prov hos kommunen. Alkohollagens krav är uppfyllda.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samuelsdals Pensionat AB, Samuelsdalsvägen 5350, 791 61 Falun 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering vid Victuscella, 
Falun 

Diarienummer ATL0025/14-702 

Beslut 

1. Zhuning i Falun AB beviljas tillstånd för servering av apritdrycker, vin, andra jäst 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Victuscella, 
Hälsingtorget 1 i Falun. 

2. Serveringtid kl. 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Zhuning i Falun AB ansöker den 21 mars 2014 enligt 8 kap 2 § första stycket alkoholla-
gen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till allmänheten på Vuctuscella i Falun. Serveringsytor framgår av 
ritning. Sökt serveringtid är mellan klockan 11:00 och 02:00.  
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Sökanden har genomfört ett godkänt kunskaps-
prov hos kommunen. Alkohollagens krav är uppfyllda. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Zhuning i Falun AB, Guldstigen 25, 791 56 Falun 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Ansökan om tillfälligt tillstånd för utökad alkoholservering vid En 
och en halv, Hedemora 

Diarienummer ATL0026/14 

Beslut 

1. En och en halv AB beviljas tillfälligt utökat tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
En och en halv kök och bar, Hökartorget 3 i Hedemora under perioden den 7 maj 
till 10 september 2014. 

2. Serveringtid kl. 11:00 – 02:00 
 
Sammanfattning 
En och en halv AB ansöker den 12 mars 2014 enligt 8 kap 2 § första stycket alkoholla-
gen (2010:1622) om tillfälligt utökat tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på En och en halv kök och bar i Hede-
mora. Ansökan blev komplett den 10 april 2014. Sökanden uppbär sedan den 25 no-
vember 2008 ett stadigvarande serveringstillstånd på En och en halv kök och bar. Ansö-
kan om utökat tillstånd avser en uteservering på torget utanför restaurangen som är in-
hägnad med staket. Serveringsytor framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan 
klockan 11:00 och 02:00. 
 
Sökanden har F-skatt och är registrerad för moms och har kontrollerats via remissförfa-
rande och ingen erinran har framförts från något håll. Restaurangen uppfyller de köks- 
och matkrav som alkohollagen kräver. Alkohollagens krav är uppfyllda. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-23 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
En och en halv AB, Hökartorget 3, 776 30 Hedemora 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer ATL0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 28 april 2014, § 31. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 17 
april 2014 med bilaga enligt följande: 
 

1. Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut 2014-03-18 i ärende gällande 
verksamhetstillsyn. Dnr ATL0022/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 28 april 2014, § 32. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Inom kort kommer digital hantering av handlingar och utskick för gemensamma 
nämnden att införas. Det innebär att nämnden kommer att kunna ta del av kallel-
ser med handlingar samt protokoll via en ”app” som hör till politikerrummet i 
Falu kommuns ärende- och dokumenthanteringssystem. För att denna hantering 
skall fungera uppmanas de ingående kommunerna att snarast införskaffa en Ipad 
för ledamöterna och ersättarna i den gemensamma nämnden. 
 

 Restaurang Piren i Ludvika har ansökt om tillstånd för alkoholservering. Då re-
missvar från Skatteverket saknas kan ärendet inte föras upp för beslut vid dagens 
sammanträde. Om handlingen inkommer inom den närmsta veckan kommer ord-
föranden att fatta delegationsbeslut i ärendet.  
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om vad som är på gång i de olika 
kommunerna just nu:  
- 12 nya ärenden om serveringstillstånd 
- Genomförda och planerade tillsyner 
- Arbete med rökfria skolgårdar – en kartläggning genomförs 
- Utbildning Ansvarsfull alkoholservering genomförs 
 

 Nämnden informeras om regler och nytt EU-direktiv avseende E-cigaretter 
 

 Ordförande Christina Knutsson frågar närvarande ledamöter och ersättare om in-
tresse finns att förlägga något av nämndens sammanträden i någon annan kom-
mun. Inget bestäms vid dagens sammanträde.  
 

 Utredare Bertil Stoltz informerar nämnden om nuläget i sitt uppdrag om 
förutsättningar för gemensamma taxor inom nämndens område i de deltagande 
kommunerna.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-04-28 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 28 april 214, § 
33 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har överlåtit sin 
beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på 
delegation ska redovisas för nämnden. 
 
Beslut fattade tiden 2014-03-13 – 04-14 enligt förteckning daterad den 14 april 2014: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten 
- Smedjebacken 1 st 
- Falun 2 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap 

- Hedemora 1 st 
- Ludvika 1 st 
 

 Återkallade alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ 
- Borlänge 1 st 

 
 Yttrande över tillstånd för utplacering av spel 

- Borlänge 1 st 
 

 Sanktioner inom alkohollagens ram 
- Falun 1 st 

 
 
  
 


