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Kenneth Persson 
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§ 1 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering 
vid Hagge Golfkrog i Ludvika 

 ATL0113/15-702  
Beslut   
           

1. Fredrik Remes AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Hagge Golfrestaurang, Haggevägen 65 i Ludvika samt att bedriva cate-
ringverksamhet.   
 

2. Serveringstid klockan 11.00 – 01:00. 
 

 
Sammanfattning 

Fredrik Remes AB har den 20 november 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 Hagge Golfrestaurang i Ludvika. Sökanden har för 
avsikt att bedriva cateringsverksamhet enligt 8 kap 4 § alkohollagen. 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 2015-12-11 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 2 Tillsynsplan serveringsställen 2016 

 ATL0010/16-700 
Beslut 
 

Tillsynsplan daterad 5 januari 2016 för serveringsställen 2016 godkänns.   
 
Sammanfattning 
Kommunen har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker. Enligt bestämmelser i Alkohollagen (2010:1622) kap 9 § 2 ska kommunen 
upprätta en tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsynsplanen ska lämnas till länsstyrelsen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-05 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 3 Tillsynsplan tobak och folköl 2016 

 ATL0011/16-700  
Beslut 
 

Tillsynsplan daterad 5 januari 2016 för tobak och detaljhandel med folköl 2016 god-
känns.   

 
Sammanfattning 
Kommunen har ansvar för tillsyn enligt § 19 a Tobakslagen (1993:581) och tillsyn för de-
taljhandel med folköl enligt 9 kap 2 § Alkohollagen. Kommunen ska upprätta tillsynsplan 
som ska lämnas till länsstyrelsen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-05 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 4 Revidering av delegationsordning  

 ATL0001/16-002 
Beslut   
           

Föreslagna tillägg i delegationsordning för gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel redovisad i bilaga daterad 5 januari 2016 beslutas gälla från 
och med 1 februari 2016.  

 
Sammanfattning 

Ett tillägg i gällande delegationsordning som tydligt reglerar beslut om avvisning behöver 
göras. Detta regleras i förvaltningslagen. Ansvarig handläggare ska ha rätt att besluta om 
avvisande av ett ärende/ansökan utifrån gällande lagstiftning och detta skall vara möjligt 
att överklaga. Ny punkt i delegationsordningen är punkten 5.4 Avvisning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-05 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggarna  
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§ 5 Revidering av sammanträdesplan 2016 

 ATL0097/15-700  
Beslut   
           

Reviderad sammanträdesplan 2016 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel fastställs.  

 
Sammanfattning 

Gemensamma nämnden beslutade i november 2015 om sammanträdesplan för 2016. Det 
har visat sig att sammanträdesdagen i augusti och september behöver flyttas enligt föl-
jande: 
Tisdag 30 augusti flyttas till 31 augusti klockan 10:00 
Tisdag 27 september flyttas till 28 september klockan 10:00 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-15 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Samtliga kommuner i gemensamma nämnden ATL 
Kommunikationskontoret i Falu kommun 
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§ 6 Anmälan av delegationsbeslut  

 ATL0008/16-002 
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 13 januari 
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 tjänsteskrivelse 2016-01-13 
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§ 7 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 13 januari 2016. 

 
Sammanfattning 

Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde.  
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13 
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§ 8 Muntlig information och övriga frågor  

 ATL0006/16 -700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 26 januari 
2016, § 8. 

 
 
Sammanfattning 

Följande information lämnas vid dagens sammanträde: 
 
Ny medarbetare vid ATL-kontoret presenteras. Hon heter Johanna Gropgården 
och efterträder Maria Petersen som påbörjat anställning vid en annan enhet 
inom socialförvaltningen.    
 
Nämnden får av alkoholhandläggarna förhandsinformation om tre ärenden som 
kommer att föras upp vid nästa nämndmöte. Det handlar om eventuella sank-
tioner enligt Alkohollagen. Information lämnas också om den uppföljning som 
görs i ärende där nämnden i november 2015 beslutat om sanktion enligt Alko-
hollagen.  
 
 
    
  
 
 


