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§ 95 Uppföljning Intern kontroll 2015 

 Dnr ATL0056/15-007 
 
Beslut 
 

Uppföljningen av interkontrollplanen 2015 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutade den 24 
augusti 2015 om interkontrollplan för 2015. Planen innehåller kontrollmoment som har 
kontrollerats av förvaltningen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-04 
 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 96 Plan för internkontroll 2016 

 Dnr ATL0108/15-007  
Beslut 
 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram plan för den interna kontrollen under 2016. Intern-
kontroll regleras i kommunallagen och är ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl 
den politiska ledningen som den professionella och omfattar alla system och processer 
som syftar till att styra ekonomin och verksamheten. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-02 
 
  
 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen/ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 97 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Fänforsens restaurang i Björbo 

 Dnr ATL0084/15-702 
 
Beslut 
 

1. Fänforsen restaurang AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Fänforsens restaurang, Björbovägen 149 i Björbo. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 

3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2016. 
 
Sammanfattning 
Fänforsen restaurang AB har den 15 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 Fänforsens restaurang i Björbo. Serve-
ringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 
01:00. På sökandens önskemål gäller beslutet från och med 1 januari 2016.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-25 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 98 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Chapeau d'or i Falun 

 Dnr ATL0094/15-702 
 
Beslut 
 

1. Chapeau d’or AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
på Chapeau d’or, Bergsskolegränd 8 A i Falun. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 22:00. 
 
Sammanfattning 
Chapeau d’or AB har den 3 november 2015 ansökt 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 Chapeau d’or i Falun. Serveringsutrymmen 
framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 22:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-08 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 99 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Jerusalem Pizzeria i Mockfjärd 

 Dnr ATL0091/15-702  
 
Beslut 
 

1. Enskilda firman XXX beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Jerusalem Pizzeria, Högsveden i Mockfjärd. 
  

2. Serveringstiden beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har den 12 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 Jerusalem Pizzeria i Mockfjärd. 
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 2015-12-02 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 100 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Bjursås Ski Center, Falun. 

 Dnr ATL0107/15-702  
 
Beslut 
 

1. Bjursås Ski Center & Camping AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering 
av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i 
serveringsutrymmet på Bjursås Ski Center, Björsbergsvägen 65 i Bjursås. 
 

2. Serveringstiden beviljas mellan klockan 11:00 och 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Bjursås Ski Center har den 3 november 2015 ansökt 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 Bjursås Ski Center i Bjursås. Serveringsutrym-
men 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 2015-12-03 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 101 Fördelning av nettokostnad inför 2016 

 Dnr ATL0062/15-700  
 
Beslut 
 

1. Nettokostnad för respektive kommun i gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel fastställs enligt ATL-kontorets förslag. 
 

2. Slutgiltig avräkning görs vid årsbokslut. 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden övergår från och med 1 januari 2016 till nettokostnad som 
finansieringssystem. Beräkningsmodellen utgår från antal tillstånd för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kommun. Denna föränd-
ring effektiviserar arbetet och finansieringssystemet blir mer rättvist.  
 
Den faktiska nettokostnaden ska regleras inför varje år och respektive kommuns netto-
kostnad fastställs under gemensamma nämndens sista sammanträde för året. En avräk-
ning för varje år görs vid årsbokslutet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30 
 
  
 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter och 
Hedemora 
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§ 102 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 november 
2015, § 102 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 2015-11-05 – 12-02 enligt förteckning daterad 2015-12-07: 
 

 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 
- Borlänge 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Falun 2 st 
 

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

 
 Yttrande angående tillstånd för utplacering av spel (2.1.13) 

- Borlänge 4 st 
- Gagnef 1 st 
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§ 103 Skriftliga delgivningar 

 Dnr ATL0007/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 16 december 2015, § 103. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande skriftliga delgivningar: 
 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Smedjebacken 2015-11-16, § 125. 
Ändring av finansieringssystem för gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel. Dnr ATL0062/15 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säter 2015-11-30, § 206. Ändrat 
debiteringssystem för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel. Dnr ATL0062/15 
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§ 104 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 16 decem-
ber 2015, § 104. 
 

Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om pågående och kommande 
tillsynsarbete. De informerar också om att länsstyrelsen kommer att lägga stort 
fokus på tobak nästa år. Mer information därifrån kommer under våren.  

 
 I gemensamma nämndens nya reglemente står det att värdkommunen, dvs Falu 

kommun, har att utse ordförande och vice ordförande för den gemensamma 
nämnden. Vid gårdagens fullmäktige valdes Kenneth Johansson (S), Borlänge 
kommun och Christina Knutsson (S), Falun, till ordförande respektive vice ord-
förande för 2016.   

 
.  

 
 
 
 
 
 


