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Plats och tid 

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

Beslutande 

S  Kenneth Persson, ordförande  Borlänge  
C Sofia Lorentzon   Gagnef 
S Christina Knutsson, § 77-81  Falun 
M Göran Forsén, § 76, 82-84  Falun  
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M Jonas Carlgren   Hedemora 
 
 

 

Utses att justera    Leo Thorsell 
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Sekreterare  ……………………………………………………………. 
Ann Ayoub 

 
Ordförande ……………………………………………………………. 

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

Leo Thorsell  
 

Bevis 
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Organ Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Sammanträdesdatum 2015-10-20 

Datum när anslaget sätts upp 2015-10-26 
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§ 76 Sanktion enligt alkohollagen, Bolanche i Borlänge AB 

 Dnr ATL0082/15-702 
 
Beslut 
 

Serveringstillståndet återkallas för bolaget Bolanche i Borlänge AB, Stationsgatan 2 i 
Borlänge. 
 
Motivering 
Tillståndshavaren har ej, enligt 9 kap. 11 § alkohollagen, meddelat kommunen att det 
skett betydande förändringar i det tillståndshavande bolaget. De nya bolagsmännen 
som tillträdde Bolanche i Borlänge AB den 29 oktober 2014 uppfyller inte kravet på 
ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.   

 
Jäv 
Christina Knutsson (S), Falu kommun, deltar inte handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Bolanche i Borlänge AB har sedan den 11 december 1998 ett stadigva-
rande serveringstillstånd till allmänheten på serveringsstället Bolanche i Borlänge. Vid en 
inre rutintillsyn den 13 februari 2015 uppmärksammades det att betydande förändringar 
skett i det tillståndshavande bolaget den 29 oktober 2014. Enligt 9 kap. 11 § alkohollagen 
är tillståndshavaren skyldig att anmäla sådan betydande förändring till kommunen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-06 
 
Inställelse 
XXX från Bolanche Borlänge AB har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. 
Samtliga hörs.  
 
  
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 77 Sanktion enligt alkohollagen, Gylle Värdshus AB 

 Dnr ATL0080/15-702  
Beslut 
 

Serveringstillståndet återkallas för bolaget Gylle Värdshus AB, 556616-7671, på ser-
veringsstället Gylle Värdshus, Gyllehemsvägen 22 i Borlänge. 
 
Motivering 
Tillståndshavaren har ej meddelat kommunen att verksamheten har ändrats/upphört 
på serveringsstället enligt 9 kap. 11 §, därmed ska en kommun återkalla tillståndet 
enligt 9 kap. 18 §, genom att tillståndet inte längre utnyttjas av den som innehar ser-
veringstillståndet.   

 
Sammanfattning 
Tillståndshavaren Gylle Värdshus AB har sedan 20 april 2011 ett stadigvarande serve-
ringstillstånd till allmänheten på serveringsstället Gylle Värdshus i Borlänge. Vid en 
rutintillsyn på serveringsstället den 29 september 2015 uppmärksammades det att verk-
samheten var ändrad från restaurangverksamhet till verksamhet för asylboende med ett 
annat bolag som driver verksamheten på platsen. Enligt 9 kap. 11 § alkohollagen är till-
ståndshavaren skyldig att anmäla denna betydande förändring till kommunen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-06 
 
 
Besvärshänvisning 
 
______________________________________________________________________ 
Skickas till 
Tillståndshavaren 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 78 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Oppigårds Bryggeri, Hedemora 

 Dnr ATL0079/15-702  
Beslut 
 

1. Oppigårds Bryggeri AB beviljas stadigvarande provsmakningstillstånd enligt 8 
kap 7 § alkohollagen. Tillståndet avser provsmakning av egentillverkad starköl till 
allmänheten i serveringsutrymme vid Oppigårds Byggeri, Smedjegatan14 i 
Hedemora.  
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Oppigårds Bryggeri AB har den 16 juni 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 7 § alko-
hollagen (2010:1622) för provsmakning av egentillverkad alkoholdryck. Tillståndet avser 
starköl till allmänheten på Oppigårds Bryggeri i Hedemora. 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 2015-09-28 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 79 Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol-
drycker vid Vasahallen Bowling i Hedemora 

 Dnr ATL0081/15-702 
  
Beslut 
 

Vasahallen Bowling AB beviljas ej tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till slutet sällskap i serveringsutrymmet på Vasahal-
len Bowling, Vasaplan 7 i Hedemora.  

 
Motivering 
Sökanden har ej genomfört obligatoriskt kunskapsprov trots upprepade påstötningar. 
Sökanden har därmed ej kunnat uppvisa den personliga lämplighet som krävs enligt 8 
kap 12 § i alkohollagen, sökandens lämplighet. 

 
Sammanfattning 
Vasahallen Bowling AB har den 8 oktober 2014 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till slutet sällskap på Vasahallen Bowling i Hedemora. Serve-
ringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden har inte genomfört ett godkänt kunskapsprov hos kommunen och uppfyller 
därmed inte alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-02 
 
 
Besvärshänvisning 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 80 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Lilla 
Parken, Borlänge 

 Dnr ATL0057/15-702 
Beslut 
 

1. Lilla Parken AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Lilla Parken, Sveagatan 3 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Lilla Parken AB har den 18 augusti 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 Lilla Parken i Borlänge. 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 2015-10-08 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 81 Befrielse av tillsynsavgift vid Bygdegården i Smedje-
backen 

 Dnr ATL0083/15-702  
Beslut 
 

Ansökan från Kulturföreningen Första Fredagen avslås enligt 8 kap. 10 § alkoholla-
gen gällande befrielse av tillsynsavgift för försäljning av folköl vid försäljningsstället 
Bygdegården i Smedjebacken. 
 
Motivering 
Alla försäljningsställen får tillsynsbesök, även Kulturföreningen Första Fredagen och 
därför ska de betala avgiften. 

 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Första Fredagen har ansökt den 9 oktober 2015 om befrielse av till-
synsavgift för försäljning av folköl vid förstäljningsstället bygdegården i Smedjebacken. 
Föreningen anser att de inte har ekonomiska förutsättningar för att betala tillsynsavgiften.  
 
Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. samma 
lag. Enligt gällande taxa från 1 januari 2015 ingår en årlig tillsynsavgift för de som säljer 
folköl. Den årliga tillsynsavgiften är 1 500 kronor. Nämnden har rätt att, i enskilda fall, 
göra rimlighetsbaserade förändringar av fastställd taxa.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 
 
  
Besvärshänvisning 
 
________________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
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§ 82 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 20 oktober 2015, 
§ 82 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 dele-
gation ska redovisas för nämnden. 
 
Beslut fattade tiden 2015-09-03 – 10-07 enligt förteckning daterad 2015-10-08: 
 

 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 
- Borlänge 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Borlänge 2 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
- Falun 2 st 
- Borlänge 1 st 
- Hedemora 3 st 
- Ludvika 2 st 

 
 Tillfälliga tillstånd vid provsmakning (2.1.6) 

- Borlänge 1 st 
 

 Återkallande av alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ (2.1.11) 
- Borlänge 2 st 

 
 Yttrande angående tillstånd för utplacering av spel (2.1.13) 

- Falun 1 st 
- Gagnef 1 st 
- Ludvika 1 st 
- Borlänge 2 st 
- Smedjebacken 1 st 
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§ 83 Skriftliga delgivningar 

 Dnr ATL0007/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
20 oktober 2015, § 83. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 9 
oktober 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Hedemora 2015-09-15, § 109 
Årsredovisning 2014 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. Dnr SOC0068/14 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Hedemora 2015-09-15, § 114 
Revidering av reglemente för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. Dnr SOC0034/15 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Borlänge 2015-09-16, § 133 Revide-
ring av reglemente och samarbetsavtal med Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. Dnr ATL0034/15. 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säter 2015-09-21, § 162. Revidering 
av gemensamma nämndens reglemente och samarbetsavtal. Dnr ATL0034/15 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säter 2015-09-21, § 163. Översyn av 
reglemente och samarbetsavtal avseende tillsyn enligt tobakslagen – rökfria mil-
jöer. Dnr ATL0032/15. 
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§ 84 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 20 oktober 
2015, § 84. 
 

Sammanfattning 
Alkoholhandläggarna informerar utifrån artikeln i Falu-Kuriren som uppgav att det flore-
rar mycket smuggelcigaretter i Falun. Artikeln är skriven utifrån en rapport som en re-
visionsbyrå gjort på uppdrag av tobaksleverantörsföreningen. Handläggarna har haft 
kontakt med Folkhälsomyndigheten som rekommenderar att man skall följa oberoende 
rapporter som t.ex. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ger ut.   
 
Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering är genomförd och blev väldigt uppskattad av 
deltagarna.   

 
 
 
 
 
 

 

    
  
 
 


