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________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Socialförvaltningen Falun, lokal Sundborn kl. 10:00 - 11:25 

Beslutande 
S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
S Christina Knutsson, vice ordförande Falun 
S Margreth Göransdotter, § 35-36, del av § 37 Gagnef 
C Sofia Lorentzon, del av § 37, § 38-42 Gagnef  
C Sune Hemmingsson  Säter  
S Ingrid Holmström  Ludvika 
S Joakim Lundgren  Smedjebacken 
S Jonas Carlgren   Hedemora 
 
    
                
                             

Utses att justera   Joakim Lundgren 

Justeringsdag  2016-09-01  

Justerade paragrafer 35-42 exkl § 35-36 som justerats 2016-08-31 

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

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

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

Joakim Lundgren  

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Sammanträdesdatum 2016-08-31 
Datum när anslaget sätts upp 2016-09-05 exkl § 35-36 anslagen 2016-09-02 
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Falu kommun  
Underskrift 
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Ann Ayoub 
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Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 
 Isabelle Jansson, alkoholhandläggare 
 Mikael Andersson, alkoholhandläggare 
 Johanna Gropgården, alkoholhandläggare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
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§ 35 Sanktion enligt alkohollagen, Rojdi Restaurang AB 

 ATL0041/16-702 
Beslut   
           

1. Serveringstillståndet enligt 9 kap. 18 § 1 st. punkt 3 alkohollagen (AL) återkallas 
för bolaget Rojdi AB med organisationsnummer 556957-0681. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Motivering 
Tillståndshavaren har: 
- inte enligt6 9 kap 11 § alkohollagen (AL) meddelat kommunen att det skett bety-

dande förändringar i det tillståndshavande bolaget 
- inte uppfyllt de krav som regleras i 8 kap. 12 § AL gällande god ekonomisk vandel 
 
Av 9 kap. 18 § första stycket punkt 3 AL framgår att en kommun ska återkalla ett serve-
ringstillstånd om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller 
för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller 
har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har 
rättats till.  

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Rojdi AB har ett stadigvarande tillstånd att servera alkohol till allmän-
heten mellan klockan 11:00 och 02:00. Serveringsstället Restaurang China Garden är belä-
get på Borgansvägen 38 i Borlänge.  
 
ATL-kontoret har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet 
med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller 
återkallelse av tillståndet är aktuellt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Synpunkter från Rojdi Restaurang AB 2016-08-23 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2016-07-21 med bilaga 

Tillståndshavaren XXX har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. Hans ombud XXX 
deltar via högtalartelefon. Dessa hörs. 
 

Besvärshänvisning 
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun  
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§ 36 Sanktion enligt alkohollagen, Süheyla AB 

 ATL0044/16-702  
Beslut   
           

1. Serveringstillståndet enligt 9 kap. 18 § 1 st. punkt 3 återkallas för bolaget 
Süheyla AB. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Motivering 
Bolaget Süheyla AB har inte påvisat en god ekonomisk vandel. Bolaget har under ett 
och ett halvt år haft flera betalningsanmärkningar på betydande belopp. Bolaget har 
även varit sen med skatter och avgifter till det allmänna vid flera tillfällen samt har bo-
laget inte upprättat en kontrollbalansräkning fast det egna kapitalet understigit 50%. 

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Süheyla AB har ett stadigvarande tillstånd att servera alkohol till all-
mänheten mellan klockan 11:00 och 02:00 på serveringsstället Gallerian/Flow i Ludvika.  
 
ATL-kontoret har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet 
med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller 
återkallelse av tillståndet är aktuellt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
ATL-kontorets tjänsteskrivelse 2016-08-04 med bilaga 

Tillståndshavaren XXX har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. Denne hörs. 
 

Besvärshänvisning 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 37 Ansökan om stadigvarande tillstånd för 

alkoholservering vid Buffalo i Ludvika 

 ATL0045/16-702  
Beslut   
           

Ansökan från enskilda firman Nurcan Delen om serveringstillstånd enligt 9 kap. 18 § 
alkohollagen (AL) vid Buffalo Sportbar i Ludvika avslås. 

 
Motivering 
Enskilda firman Nurcan Delen: 

- uppfyller inte de krav som regleras i 8 kap. 12 § AL gällande god ekonomisk van-
del samt att i övrigt vara lämplig att ha serveringstillstånd enligt alkohollagen 

- har i strid med 8 kap. 24 § AL förvarat alkoholhaltiga drycker i lokalen utan att ha 
serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker 

- har sålt alkohol utan att ha tillstånd för detta 
- har inte till fullo styrkt finansieringen av verksamheten 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman Nurcan Delen har ansökt om att få servera starköl, vin, spritdrycker samt 
andra alkoholhaltiga drycker till allmänheten mellan kl. 11:00 och 02:00 vid Buffalo 
Sportbar i Ludvika.   

Sökanden uppfyller inte alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-02 med bilagor 

 
 

Besvärshänvisning 

 

 

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

alkoholservering vid Pinchos i Falun 

 ATL0047/16-702  
Beslut   
           

1. Basinga AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Pinchos, Trotzgatan 3 i Falun.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 
Basinga AB, har den 11 juli 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 Pinchos, Trotzgatan 3 i Falun. 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 2016-08-17 med bilagor 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 39 Utnämnande av personuppgiftsombud för gemen-

samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel 

 ATL0048/16700  
Beslut   
           

Verksamhetsutvecklare Beatrice Fernros utses som personuppgiftsombud för gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt personuppgiftslagen ska alla myndigheter ha ett personuppgiftsombud som ska 
hjälpa den personuppgiftsansvarige (gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel) att följa lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Personombu-
dets uppgift är att kontrollera att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 
och i enlighet med god sed inom nämndens verksamhetsområde. Om ombudet upptäcker 
brister ska dessa anmälas till den personuppgiftsansvarige som då får en rimlig tid på sig 
att rätta till bristerna. Om bristerna kvarstår efter rimlig tid ska dessa anmälas till Datain-
spektionen. Det finns inga särskilda regler för vem som kan vara personuppgiftsombud så 
länge det är en fysisk person. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Datainspektionen 
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§ 40 Anmälan av delegationsbeslut  
 ATL0008/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelser daterade den 13 
juni och 23 augusti 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 2016-06-13 och 2016-08-23 
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§ 41 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/16-700  
Beslut   
           

Redovisningen av skriftlig information som förtecknats i tjänsteskrivelse den 17 au-
gusti 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 2016-08-17 
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§ 42 Muntlig information och övriga frågor  
 ATL0006/16 -700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 31 augusti 
2016, § 42. 

 
 
Sammanfattning 
Handläggarna vid ATL-kontoret informerar utifrån de inspektioner som gjorts vid somma-
rens festivaler Skanka loss i Gagnef, Peace and love i Borlänge och Sabaton i Falun. In-
spektörerna har inte haft något att anmärka på. 
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