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Ej tjänstgörande ersättare - 
 
 

     
 

Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 
 Johanna Gropgården, alkoholhandläggare 
 Isabelle Jansson, alkoholhandläggare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
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§ 43 Ansökan om stadigvarande tillstånd för serve-

ring av alkohol vid Pizza Hut i Borlänge 

 ATL0050/16-702  
Beslut   
           

1. NRG Pizza AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Pizza Hut, Maskinistgatan 2 i Borlänge under förutsättning att räddningstjänsten 
godkänner lokalen när byggnationen är klar. 
 

2. Serveringstid beviljas mellan klockan 11.00 och 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
NRG Pizza AB har den 9 juni 2016 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alko-
hollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
starköl till allmänheten på Pizza Hut i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 
Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  

Räddningstjänsten har ännu inte godkänt lokalen då den fortfarande är under byggnation.  
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg att serveringstillstånd inte skall utfär-
das förrän räddningstjänsten har godkänt lokalen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016 09-13 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 44 Ansökan om stadigvarande tillstånd för serve-

ring av alkohol vid Äteriet i Borlänge 

 ATL0051/16-702 
Beslut   
           

1. Erika Svensson Kök AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Äteriet, Hantverksbyn 1 i Borlänge.   
 

2. Serveringstid beviljas mellan klockan 11.00 och 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Erika Svensson Kök AB har den 13 juli 2016 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 Äteriet 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 09-13 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 45 Ansökan om stadigvarande tillstånd för 

alkoholservering vid Sahlins Struts i Borlänge 

 ATL0052/16-702  
Beslut   
           

1. Enskilda firman Gunnar Sahlin beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet som inkluderar uteserveringarna på Sahlins Struts, Sveden 1 i Bor-
länge.   
 

2. Serveringstiden för stadigvarande serveringstillstånd beviljas mellan klockan 11:00 
och 01:00. 
 

3. Enskilda firman Gunnar Sahlin beviljas stadigvarande provsmakningstillstånd till 
allmänheten i serveringsutrymmet som inkluderar uteserveringarna på Sahlins 
Struts, Sveden 1 i Borlänge. 
 

4. Serveringstiden för stadigvarande provsmakningstillstånd beviljas mellan klockan 
09:00 och 11:00.  
 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman Gunnar Sahlin har den 13 juni 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 Sahlins Struts i Borlänge. Serveringsutrym-
men framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  

Ansökan omfattar även ett stadigvarande provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för provsmakning av egenproducerad öl. Här avses ett 
provsmak á 15 cl av varje ölsort från det egna bryggeriet. Sökt serveringstid är mellan 
klockan 09:00 och 11:00. 

Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016 09-15 med bilagor 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 46 Delårsbokslut 2016-08-31 

 ATL0005/16-042  
Beslut 
 

Gemensamma nämnden har tagit del av delårsbokslut 2016-08-31. 
 
 
Sammanfattning 
ATL-kontoret har upprättat delårsrapporten. Gemensamma nämnden visar till och med 
augusti 2016 ett överskott på 0,1 mkr. 
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-08 med bilagor 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ingående kommuner i gemensamma nämnden ATL 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 47 Verksamhetsplan 2017 - 2019 

 ATL0004/16-041 
Beslut 
 

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsplan 2017 – 2019 och antar den-
samma. 

 
Sammanfattning 
ATL-kontoret har upprättat verksamhetsplan 2017 – 2019. I planen redogörs för uppdraget, 
resultatmål, hållbar utveckling och resursfördelning.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-16 med bilaga  
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i gemensamma nämnden ATL 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 48 Anmälan av delegationsbeslut  
 ATL0008/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse daterad den 19 
september 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 tjänsteskrivelse 2016-09-19 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (11) 
Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol,           Sammanträdesdatum  
tobak och receptfria läkemedel 2016-09-28 
 
 
§ 49 Skriftliga delgivningar  
 ATL0007/16-700  
Beslut   
           

Redovisningen av skriftlig information som förtecknats i tjänsteskrivelse den 16 sep-
tember 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 2016-09-16 
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§ 50 Övriga fråga 

 ATL0006/16-700  
 
Beslut   
           

Nämndens svar på förvaltningens fråga är förtecknad i protokoll den 28 september 
2016, § 50. 

 
 
Sammanfattning 
Alkoholhandläggarna tar upp frågan om ärenden/handlingar på bordet vid gemensamma 
nämndens sammanträden samt användande av kommunallagens möjlighet till ”bråds-
kandebeslut” av ordföranden mellan sammanträden.  
Nämnden anser att man inte ska frångå satta regler om när politiken ska ha handlingarna 
inför ett sammanträde. Under sommaren kan dock ”brådskandebeslut” användas i en-
klare ärenden.  
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