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Gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 

Sammanträdesprotokoll   

 
Sammanträdesdatum  
2015-08-18   

______________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 

Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn kl. 10:00 - 11:10 

Beslutande 

S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
S Margreth Göransdotter, vice ordförande Gagnef 
S Christina Knutsson  Falun  
C Sune Hemmingsson  Säter  
S Ingrid Holmström  Ludvika 
M Christina Brunell  Smedjebacken 
S Ola Gilén   Hedemora 
 
 
 

 

Utses att justera   Christina Knutsson 

Justeringsdag:  2015-08-24  

Justerade paragrafer: 60-66 

Underskrifter 

Sekreterare  ……………………………………………………………. 
Ann Ayoub 
 

Ordförande  …………………………………………………………. 
Kenneth Persson 
 

Justerande   ……………………………………………………………. 
Christina Knutsson  

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel 

Sammanträdesdatum 2015-08-18 

Datum när anslaget sätts upp 2015-08-26 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Falun  

Underskrift 

 ………………………………………………………… 
Ann Ayoub 
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Övriga deltagare 
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Ann Ayoub, sekreterare 

  



 Sammanträdesprotokoll 3 (10) 

Gemensamma nämnden för alkohol,  

tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum  
 2015-08-18 
 

Innehållsförteckning: 

§ 60 Administrativ åtgärd avseende tillstånd för alkoholservering, Restaurang 
Werners i Borlänge .................................................................................................. 4 

§ 61 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Garpenbergs slott .................... 5 

§ 62 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av intern kontroll .......................... 6 

§ 63 Internkontrollplan för 2015 ..................................................................................... 7 

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................. 8 

§ 65 Skriftliga delgivningar ............................................................................................. 9 

§ 66 Muntlig information och övriga frågor ................................................................. 10 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 4 (10) 

Gemensamma nämnden för alkohol,  

tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum  
 2015-08-18 
 

§ 60 Administrativ åtgärd avseende tillstånd för 
alkoholservering, Restaurang Werners i Borlänge 

 Dnr ATL0054/15-702 
 
Beslut 
 

Enskilda firman XXX meddelas en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen 
(2010:1622). 
 
Motivering 
Enskilda firman XXX har brustit i sin lämplighet avseende lämplighetskraven i 8 
kap 12 § alkohollagen. Enskilda firman XXX har även brutit mot förvarings- och 
förtäringsförbudet i 8 kap. 24 § alkohollagen (2010:1622). 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har sedan 1 september 2009 tillstånd att servera spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten vid Restaurang Werners på 
Stationsgatan 13 i Borlänge. Vid en myndighetsgemensam tillsyn den 28 mars 2015 
med handläggare från ATL-kontoret, miljökontoret i Borlänge och Polismyndigheten 
uppmärksammades brister avseende lämplighetskraven i 8 kap 12 och 24 §§ 
alkohollagen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
ATL-kontorets utredning 2015-08-05 
 
 
XXX har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. Dessa hörs.  
 
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enskilda firman XXX, Stationsgatan 13, 784 33 Borlänge 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 61 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Gar-
penbergs slott 

 Dnr ATL0055/15-702  
 
Beslut 
 

1. JCS Invest AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Garpenbergs slott, Herrgårdsvägen 122 i Garpenberg.  
 

2. JCS Invest AB beviljas stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap. 
 

3. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 02:00. 
 
Sammanfattning 
JCS Invest AB har den 28 maj 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 Garpenbergs slott i Garpenberg. Ansökan omfattar även 
cateringtillstånd. Serveringsutrymmen 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 2015-08-07 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 62 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av in-
tern kontroll 

 Dnr ATL0048/15-007 
 
Beslut 
 

ATL-kontorets tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2015 överlämnas som gemen-
samma nämndens yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern 
kontroll 2014” 

 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av den interna 
kontrollen i Falu kommun. Revisionen önskar att kommunstyrelsen i Falu kommun 
lämnar ett yttrande över rapporten.  
 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel startade i januari 
2014 och har på grund av hög arbetsbelastning och successiva personaltillströmningar i 
uppstartsperioden inte tagit fram en internkontrollplan för 2014. Då det var frågan om 
en helt ny nämnd där nya rutiner och processer successivt byggts upp så har också svå-
righeterna funnits att veta vilka av dessa som skulle kunna komma ifråga för att belysas 
via en internkontrollplan. Under början av andra halvåret 2015 kommer en internkon-
trollplan att utformas som avser 2015 och i slutet på 2015 kommer en internkontrollplan 
att upprättas som ska gälla 2016. Planerna kommer att följa den fastställda kommunge-
mensamma modellen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-03 
  
 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen i Falu kommun 
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§ 63 Internkontrollplan för 2015 

 Dnr ATL0056/15-007 
  
Beslut 
 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2015 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Intern kontroll regleras i kommunallagen. Nämndernas ansvar för verksamheten besk-
rivs i kommunallagen, 6 kap. 7 §. Intern kontroll 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. Med styrning avses pla-
nering, samordning/ledning, uppföljning och kontroll.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
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§ 64 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 augusti 
2015, § 64 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 2015-05-28 – 08-06 enligt förteckning daterad 2015-08-07: 
 

 Ordförandebeslut (2.1.1) 
- Falun 3 st 
- Borlänge 1 st 
- Gagnef 1 st 
- Ludvika 1 st 
- Smedjebacken 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Falun 4 st 
- Borlänge 2 st 
- Ludvika 2 st 
- Hedemora 3 st 
- Smedjebacken 4 st 
- Säter 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Smedjebacken 2 st 
- Falun 1 st 
- Säter 1 st 

 
 Utvidgade tillstånd för servering (2.1.7) 

- Säter 1 st 
- Ludvika 1 st 
- Borlänge 1 st 

 
 Återkallande av alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ (2.1.11) 

- Borlänge 1 st 
 

 Yttrande till förvaltningsrätt (5.2.1) 
- Gagnef 1 st 
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§ 65 Skriftliga delgivningar 

 Dnr ATL0007/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 18 augusti 2015, § 65. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 5 
augusti 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Förvaltningsrättens dom meddelad 2015-07-03, serveringstillstånd enligt 
alkohollagen Skankaloss kulturförening. Dnr ATL0024/15. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Smedjebacken 2015-06-22, § 90. 
Preliminär budget 2016. Dnr ATL0004/15. 
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§ 66 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 18 augusti 
2015, § 66. 
 

Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna framför att många krögare anser att höjningen av taxorna 
blivit för hög. De som har synpunkter uppmanas att lämna in sina klagomål 
skriftligen.  

 
 Hedemoras ledamot ställer fråga om polisens rapporter över incidenter vid 

serveringsställen delges respektive kommun. ATL-kontoret kommer att under-
söka detta. Konstateras att ATL-kontoret i varje fall inte delges dessa rapporter.   
 

 Socialchef Ylva Renström frågar om kommunernas fullmäktige fattat beslut i 
ärendet om tillsynen över rökfria miljöer. I dagsläget har förvaltningen bara vet-
skap om att det behandlats i Smedjebackens kommun. Svaras att det är på gång i 
de övriga kommunerna.  

 
 
 
 
 
 
 

 

   
  
 
 


