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§ 50 Förändring av föredragningslistan 

    
Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Stadigvarande serveringstillstånd vid Hamnkrogen i Smedje-
backen. Tas upp som ärende 6. 
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§ 51 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Morhagens Fäbodhotell i Sunnansjö 

 Dnr ATL0036/15-702 
  
Beslut 
 

1. XXX enskild firma beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i 
serveringsutrymmet på Morhagens fäbodhotell, Morhagsvägen i Sunnansjö. 
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
XXX enskild firma har den 14 april 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 Morhagens fäbodhotell i Sunnansjö. 
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 2015-05-26 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 52 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Floda Bistro i Gagnef 

 Dnr ATL0047/15-702 
  
Beslut 
 

1. Floda Bistro AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Floda Bistro, Kyrkbyvägen 1 i Dala Floda samt stadigvarande cateringstill-
stånd till slutna sällskap 
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Floda Bistro AB har den 3 januari 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten på Morhagens fäbodhotell i Sunnansjö. An-
sökan avsåg även cateringtillstånd till slutet sällskap. Ansökan bedömdes komplett 
den 11 februari 2015. 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 2015-05-28 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 53 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Walhöll Brygghus i Söderbärke 

 Dnr ATL0046/15-702  
Beslut 
 

1. Proalia AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap enligt 
8 kap. 2 § i alkohollagen, tillståndet avser provsmakning av starköl i serve-
ringsutrymmen på Walhöll Brygghus, Sörängsvägen 10 i Söderbärke. 
 

2. Serveringstiden beviljas från klockan 15:00 till 21:00. 
 
Sammanfattning 
Proalia AB har den 17 april 2015 ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
slutna sällskap enligt 8 kap 2 § i alkohollagen (2010:1622) för provsmakning av 
starköl i serveringsutrymmen på Walhöll Brygghus i Söderbärke. Serveringsutrym-
men framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 15:00 och 21:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-27 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 54 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Kulturhuset tio14 i Falun 

 Dnr ATL0042/15-702 
  
Beslut 
 

1. Falu kommun/Kultur- och fritidsnämnden beviljas stadigvarande tillstånd för 
pausservering av vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i 
foajén till stora scenen vid Kulturhuset tio14, Myntgatan 10-14 i Falun. 
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun/Kultur- och fritidsnämnden har den 28 april 2015 ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) för pausservering av vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten vid Kulturhuset tio14 i Falun. 
Serveringsutrymmet är i foajén till teater eller konsertlokal.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 55 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Främby Udde Resort i Falun 

 Dnr ATL0045/15-702 
 
Beslut 
 

1. Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB beviljas stadigvarande tillstånd för 
rumsservering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till 
allmänheten vid hotellstugorna på Främby Udde Resort, Främby Udde 20 i 
Falun. 
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 02:00. 
 
Sammanfattning 
Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB har den 20 april 2015 ansökt om utökat 
tillstånd gällande rumsservering enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl 
till allmänheten på Främby Udde Resort i Falun. Serveringsutrymmen framgår av 
ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 56 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Hamnkrogen i Smedjebacken 

 Dnr ATL0050/15-702 
  
Beslut 
 

1. PP Discovery beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Hamnkrogen, Kyrkogatan 18 i Smedjebacken.  
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
PP Discovery har den 7 maj 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 Hamnkrogen i Smedjebacken. 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 2015-05-28 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 57 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 9 juni 
2015, § 57.  
 

Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om pågående och kommande till-
synsarbete. 

 
 Ludvikas ersättare Bengt Åkman framför en hälsning till alkoholhandläg-

garna från lärare och elever vid Bryggeriteknikutbildningen vid Yrkeshög-
skolan i Ludvika. De är mycket nöjda över handläggarnas informa-
tion/utbildning.    
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§ 58 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 9 juni 2015, 
§ 58 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 2015-04-30 – 05-27 enligt förteckning daterad 2015-05-29: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
- Falun 3 st 
- Borlänge 2 st 
- Ludvika 2 st 
- Hedemora 1 st 
- Gagnef 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Smedjebacken 1 st 
- Falun 2 st 
- Borlänge 1 st 
- Gagnef 1 st 
- Ludvika 3 st 
 

 Utvidgade tillstånd för servering (2.1.7) 
- Säter 1 st 

 
 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 

- Borlänge 1 st 
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§ 59 Skriftliga delgivningar 

 Dnr ATL0007/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 9 juni 2015, § 59. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 
den 27 maj 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Smedjebacken 2015-04-27, § 69. 
Tillsyn enligt tobakslagen. Dnr ATL0032/15 och ATL0034/15. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Falun 2015-05-07, § 106 Kom-
munfullmäktiges ansvarsprövning. Övrig post 2015-05-19 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Gagnef 2015-05-07, § 77 och 78.  
Avsägelse av uppdrag samt nyval ledamot i gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. Dnr ATL0002/15 

 
 
 
 
 
 


