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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00–12:20 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
  
Tjänstgörande FP Monica Lundin Borlänge kommun  
Ersättare i stället för Kenneth Persson (S) Borlänge kommun 
 BOP Bengt Åkman Ludvika kommun 
   I stället för Ingrid Holmström Ludvika kommun 
 M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
  I stället för Owe Ahlinder Hedemora kommun   
Övriga deltagare 
Ersättare S Iréne Homman Gagnefs kommun 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Ylva Renström, utrednings.sekr 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Patrik Karlsson, handläggare Bertil Stolz, utredare, § 45, 47-52
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Monica Lundin 

Justeringsdag 2014-06-24 

Justerade paragrafer 45-52  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Monica Lundin 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2014-06-24 

Datum när anslaget sätts upp 2014-06-26  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 45 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Lokes Kök, Ludvika ............................... 3 

§ 46 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering vid festivalen Skankaloss, Ängsholens 
Folkpark, Gagnef .................................................................................................................. 4 

§ 47 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Down Town, Falun ................................. 6 

§ 48 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Korskrogen i Bjursås .............................. 7 

§ 49 Stadivarande tillstånd för alkoholservering vid Folkets hus, Säter ...................................... 8 

§ 50 Anmälan av delegationsbeslut .............................................................................................. 9 

§ 51 Lägesrapport gemensamma taxor ....................................................................................... 10 

§ 52 Muntlig information ........................................................................................................... 11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Lokes Kök, Lud-
vika 

Diarienummer ATL0055/14-702 

Beslut 

Ansökan från Abika & Bakay AB om att stadigvarande få servera spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
vid Lokes Kök, Köpmansgatan 3 i Ludvika avslås, då kravet på ekonomisk lämp-
lighet enligt 8 kap. 12 § AL (Alkohollagen) inte är uppfyllt.  
 
Beslutsmotivering 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
Sammanfattning 
Abika & Bakay AB ansöker den 26 februari 2014 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 serveringsstället Lokes Kök i Ludvika. Sökt 
serveringstid klockan 11:00 – 01:00.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-11 
 
XXX har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. XXX hörs. 
 
 
Besvärshänvisning 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Abika & Bakay AB, Köpmansgatan 3, 771 30 Ludvika 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering vid festivalen Skankaloss, 
Ängsholens Folkpark, Gagnef 

Diarienummer ATL0054/14-702 

Beslut 

1. Kulturföreningen Skankaloss beviljas tillfälligt tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens 
Folkpark med en väl avgränsad serveringsyta/ytor som utformas i samråd med till-
ståndsmyndigheten under festivalen Skankaloss i Gagnef. Tillståndet gäller fr.o.m. 
den 10-12 juli 2014, serveringstid 11.00 – 02.00. 

2. Ansökan avslås från Kulturföreningen Skankaloss enligt 8 kap. 14 § alkohollagen 
om att hela festivalområdet ska godkännas som ett serveringsområde i Ängsholens 
Folkpark.  

3. Ansökan avslås från Kulturföreningen Skankaloss enligt 8 kap. 17 § alkohollagen 
om att serveringstiden 12.00 – 03.00 ska godkännas den 11 - 12 juli 2014.  

 
Beslutsmotivering 
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 ak-
tuellt 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 kontrollera vilka gäster som får tillgång till 
alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår. Serveringsstället ska 
också, med hänsyn till överblickbarhet och funktion, vara en sammanhållen enhet.  
 
Enligt alkohollagens 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkohol-
drycker 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. Enligt remissvar från polismyndigheten i Dalarna bedöms för tillfället att 
den tilltänkta alkoholserveringen ska generera sådana ordningsstörningar att ett till-
stånd till 03.00 ska förvägras av den orsaken. Polismyndigheten rekommenderar 
sluttiden 02.00. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Skankaloss ansöker den 10 april 2014 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens Folkpark i Gagnef. Serve-
ringsutrymmen framgår av ritning. Sökta serveringstider är mellan 12:00 – 24:00 den 
10 juli och mellan 12:00 – 03:00 den 11-12 juli 2014.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-10 
Skrivelse från Livemusik Sverige 2014-06-18 
Skrivelse från Kulturföreningen Skankaloss 2014-06-19 
 
XXX från Kulturföreningen Skankaloss har begärt företräde i nämnden vilket 
beviljats. XXX hörs.  
 
 
Besvärshänvisning 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kulturföreningen Skankaloss, Jaköpes berg 5, 785 30 Gagnef 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Down Town, 
Falun 

Diarienummer ATL0052/14-702 

Beslut 

1. Mimmos restaurang och sportbar AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering 
av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Down Town, Slaggatan 13 i Falun. 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Mimmos restaurang och sportbar AB ansöker den 12 maj 2014 enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på serveringsstället Down Town i 
Falun. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 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 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Mimmos restaurang och sportbar AB, Slaggatan 13, 791 91 Falun 
Folkhälsomyndigheten, 813 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Korskrogen i 
Bjursås 

Diarienummer ATL0057/14-702 

Beslut 

Nämndens ordförande Christina Knutsson (S) får i uppdrag att fatta beslut i ärendet 
när utredningen i ärendet är färdigställd.  

 
Sammanfattning 
Bar2grill Catering AB ansöker den 19 november 2013 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Korskrogen i Bjursås. Serveringsut-
rymmen framgår av ritning. Servering gäller mellan klockan 11:00 och 02:00 enligt 
ansökan. 
 
Då utredningen inte är helt färdigställd vid dagens sammanträde får ordföranden i 
uppdrag att fatta beslut i ärendet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Folkets hus, 
Säter 

Diarienummer ATL0027/14-702 

Beslut 

1. Föreningen Folkets Hus i Säter beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Folkets Hus Säter, Järnvägsgatan 22 i Säter.  

2. Serveringstid klockan 13:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Föreningen Folkets Hus i Säter ansöker den 21 mars 2014 enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spridrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Folkets Hus i Säter. Serveringsut-
rymmena framgår av ritning. Servering gäller mellan klockan 13:00 och 01:00 enligt 
ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-11 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Föreningen Folkets Hus U.P.A., Järnvägsgatan 22, 783 21 Säter 
Folkhälsomyndigheten, 813 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 29 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 24 juni 2014, 
§ 50 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. 
 
Sammanfattning av beslut fattade tiden 2014-05-08 – 06-11 enligt förteckning daterad 
den 13 juni 2014: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
- Falun 1 st 
- Hedemora 1 st 
- Smedjebacken 1 st 
- Ludvika 2 st 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
- Falun 4 st 
- Borlänge 2 st 
- Ludvika 2 st 
- Smedjebacken 1 st 

 Ordförandebeslut (2.1.1) 
- Ludvika 1 st 

 Yttrande om tillstånd för utplacering av spel (2.1.12) 
- Säter 1 st 
- Falun 1 st 

 Utvidgade tillstånd (2.1.7) 
- Smedjebacken 1 st 

 Föreläggande utan vite (3.1.2) 
- Falun 1 st 
- Hedemora 1 st 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Lägesrapport om gemensamma taxor 

Diarienummer ATL0015/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av rapporten om gemensamma avgifter/taxor. 
 
Sammanfattning 
Utredare Bertil Stoltz ger nämnden en lägesrapport om arbetet med att ta fram ett för-
slag till gemensamma taxor. Han har haft enskilda samtal kommunvis med ledamöter 
och ersättare i den gemensamma nämnden om deras syn på taxorna. Förslaget ska 
läggas fram till respektive kommuns fullmäktige under senhösten 2014 för att kunna 
träda i kraft i januari 2015.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport om gemensamma avgifter/taxor 2014-06-23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-06-24 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 24 juni 
2014, § 52. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Socialchef Ingalill Frank informerar om att kommunerna har tillsammans med 
länsstyrelsen anordnat utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för personal 
inom restaurangbranschen. Krögarna har skickat sin personal för utbildning 
och betalat en ganska låg avgift för detta. ATL-kontoret ska nu göra ett uppe-
håll under ett år av utbildningen dels som en arbetsbesparande åtgärd men även 
att under den tiden ha en dialog med krögarna om de är villiga att betala fullt 
pris för utbildningsinsatsen. ATL-kontoret ska också utreda möjligheten att 
själva anordna utbildningen och engagera föreläsare, boka lokaler osv.  

 
 
 


