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Plats och tid 
Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 – 10:50 

Beslutande 
S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
M Göran Forsén   Falun 
S Margreth Göransdotter  Gagnef  
C Sune Hemmingsson  Säter  
BOP Bengt Åkman   Ludvika 
S Joakim Lundgren  Smedjebacken 
S Ola Gilén   Hedemora 
 
    
                
                             

Utses att justera   Bengt Åkman 

Justeringsdag  2016-05-31  

Justerade paragrafer 27-34 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Ann Ayoub 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Kenneth Persson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Bengt Åkman  
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Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Sammanträdesdatum 2016-05-23 
Datum när anslaget sätts upp 2016-06-02 
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Underskrift 
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Ann Ayoub 
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Ej tjänstgörande ersättare C Sofia Lorentzon Gagnef 
  M Jonas Carlgren Hedemora 
 

     
 

Övriga deltagare Isabelle Jansson, alkoholhandläggare 
 Mikael Andersson, alkoholhandläggare 
 Pia Ehrling, administrativ chef 
 XXX, Settum AB, § 27 

 Ann Ayoub, sekreterare 
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§ 27 Stadigvarande utökad serveringstid på Club 

Etage i Falun 

 ATL0034/16-702 
Beslut   
           

Ansökan från Settum AB om att stadigvarande få servera spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Club Etage, Åsgatan 25 i Falun avslås 
enligt 8 kap. 17 § alkohollagen. 
 
Motivering 
Enligt alkohollagens 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker 
får serveras. Efter beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun för den gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beviljas serveringstid inte 
längre än till klockan 02.00. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt be-
aktas 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 serverings-
tillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. Serveringsti-
den klockan 11.00 till 03.00 kan därför inte godkännas. Polismyndigheten ställer sig 
nekande på grund av ordningsstörningar längre in på nätterna.  

 
Sammanfattning 
Settum AB har den 11 april 2016 ansökt om utökad serveringstid enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622). Servering söks mellan klockan 11.00 och 03.00. 

Enligt alkohollagens 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker 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 klockan 02.00.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
XXX, ägare av Club Etage och styrelseordförande i Settum AB, har begärt inställelse 
vilket beviljats. Denne hörs. 
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter från Settum AB 2016-05-17  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12 med bilagor 
 

Besvärshänvisning 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun  
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§ 28 Stadigvarande serveringstillstånd till allmän-

heten, Restaurang Kromme i Ludvika 

 ATL0030/16-702 
  
Beslut   
           

1. Kromme AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Restaurang Kromme, Kajvägen 11 i Ludvika.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Kromme AB, har den 23 mars 2016 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket al-
kohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten på Restaurang Kromme i Ludvika. 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 2016-05-09 med bilagor 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 29 Stadigvarande serveringstillstånd till allmän-

heten vid Hamnkrogen i Smedjebacken 

 ATL0032/16-702 
Beslut   
           

1. Enskilda firman Ismail Baltaci beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Hamnkrogen, Kyrkogatan 18 i Smedjebacken.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 02:00. 
 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman Ismail Baltaci har den 12 april 2016 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa al-
koholdrycker och starköl till allmänheten på Hamnkrogen i Smedjebacken. Serveringsut-
rymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 02:00.  

Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 30 Stadigvarande serveringstillstånd till allmän-

heten vid Fresh Bar i Borlänge 

 ATL0033/16-702 
Beslut   
           

1. Doheval AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Fresh Bar, Borganäsvägen 28 i Borlänge.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Doheval AB har den 15 februari 2016 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 Fresh Bar i Borlänge. 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 2016-05-11 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 31 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

vid Ängsholns Folkpark i Gagnef, Kultur-
festivalen Skankaloss 

 ATL0031/16 -702 
Beslut   
           

1. Kulturföreningen Skankaloss beviljas ett tillfälligt serveringstillstånd för servering 
av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmena på Ängsholns Folkpark, Ängsholnsvägen i Gagnef. 
 

2. Serveringstid klockan 12:00 - 02:00. 
 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Skankaloss ansökte den 27 maj 2016 enligt 8 kap 2 § första stycket alko-
hollagen (2010:1622) om tillfälligt tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens Folkpark i Gagnef. Serveringstill-
ståndet omfattar tre avgränsade utrymmen som får disponeras av tillståndshavaren. Serve-
ringsutrymmen framgår av ritning. Servering gäller från den 7-9 juli 2016 mellan klockan 
12:00 och 02:00 enligt ansökan.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11 med bilagor 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 32 Anmälan av delegationsbeslut  
 ATL0008/16-002 
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelser daterade den 12 
maj 2016 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. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelser 2016-05-12 
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§ 33 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/16-700  
Beslut   
           

Redovisningen av skriftlig information som förtecknats i tjänsteskrivelse den 12 maj 
2016 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12 
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§ 34 Muntlig information och övriga frågor  
 ATL0006/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 23 maj 2016,  
§ 34. 

 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde presenteras ATL-kontorets nye handläggare Mikael Andersson. 
Han kommer närmast från Skatteverket i Uppsala. ATL-kontorets tre nya 
alkoholhandläggare är nu på plats.   
 
Nästa sammanträde i juni är det sista innan sommaruppehållet och det är en hel del ärenden 
som kommer att behandlas då.  
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