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Sekreterare …………………………………………………………. 
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Kenneth Persson 
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Margreth Göransdotter  
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§ 67 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Lokes 
Restaurang & Pizzeria i Ludvika 

 Dnr ATL0063/15-702 
  
Beslut 
 

1. Enskilda firman XXX beviljas stadigvarande tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i ser-
veringsutrymmet på Lokes Restaurang & Pizzeria, Köpmansgatan 3 i Ludvika.  
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har den 1 juli 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 Lokes Restaurang & Pizzeria i Ludvika. 
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 2015-09-02 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 68 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Golden Restaurang i Falun 

 Dnr ATL0058/15-702 
 
Beslut 
 

1. ZIRTO handelsbolag beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serve-
ringsutrymmet på Golden, Myntgatan 29 i Falun.  
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
ZIRTO handelsbolag har den 2 juli 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten på Golden i Falun. Serveringsutrymmen fram-
går 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 2015-09-02 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 69 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Skyttepaviljongen i Falun 

 Dnr ATL0059/15-702 
Beslut 
 

1. Kokkonsten Matstudio i Falun AB beviljas stadigvarande tillstånd för serve-
ring av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmän-
heten i serveringsutrymmet på Skyttepaviljongen, Sjulsarvsvägen 11 i Falun.  
 

2. Serveringstid beviljas från klockan 11:00 till 01:00. 
 
Sammanfattning 
Kokkonsten Matstudio i Falun AB har den 20 juli 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 Skyttepaviljongen 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 2015-09-02 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 70 Förändring i tillståndsbevis, Barkens Ångbåtar i 
Smedjebacken  

 Dnr ATL0064/15-702 
  
Beslut 
 

Texten under upplysningar i tillståndsbevis Barkens Ångbåtar i Smedjebacken 
med diarienummer 2011-0384 tas bort; 
 
”Serveringstillståndet ska gälla under en prövotid av två år till och med 2014-12-
31, varefter tillståndet ska omprövas med utgångspunkt från erfarenheterna med 
mathanteringen.” 

 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun utfärdade den 23 april 2013 
ett stadigvarande serveringstillstånd för servering av vin, andra jästa alkoholdrycker 
och starköl till allmänheten, årligen under perioden 1 april – 30 november till Ekono-
miska Föreningen Barkens Ångbåtar. I tillståndsbeviset står att serveringstillståndet 
ska gälla under en prövotid av två år till och med 31 december 2014 varefter tillståndet 
ska omprövas med utgångspunkt från erfarenheterna med mathanteringen.  
 
Den 12 augusti 2015 mottog ATL-kontoret i Falu kommun en begäran via e-post att 
tillståndet ska omprövas utifrån tidigare utfärdat tillståndsbevis.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-02 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Sökanden 
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§ 71 Delårsbokslut 2015-08-31 

 Dnr ATL0005/15-042 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av delårsbokslut 2015-08-31. 
 
 
Sammanfattning 
ATL-kontoret har upprättat delårsrapporten. Gemensamma nämnden visar till och med 
augusti 2015 ett överskott på 200 tkr. 
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-08 
 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ingående kommuner i gemensamma nämnden ATL 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 72 Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 
och 2018 

 Dnr ATL0004/15-041 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 
2018. 

 
Sammanfattning 
ATL-kontoret har upprättat verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 
2018. I planen redogörs för uppdraget, målen för god ekonomisk hushållning, strate-
giska mål enligt styrkort samt kvalitetsdeklarationer.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018 
 
  
 
 
_____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i gemensamma nämnden ATL 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 73 Ändring av finansieringssystem för gemensamma 

nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

 Dnr ATL0062/15-700 
  
Beslut 
 

Förslag till respektive kommuns fullmäktige: 
  

1. Finansieringssystemet ändras från och med 1 januari 2016 från bruttokostnad 
till nettokostnad, intäkten förs direkt till den gemensamma nämnden och kom-
munerna betalar in respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden. 

2. Beräkningsmodell är utifrån antal tillstånd och omsättningsavgifter i respektive 
kommun. 

3. Gemensamma nämnden får fastställa nettokostnaden för respektive kommun 
inför varje nytt år utifrån ovanstående beräkningsmodell. 
 

Gemensamma nämnden beslutar för egen del  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden började sitt arbete 1 januari 2014. Nämnden består av sju 
samverkande kommuner och har ansvaret för dessa kommuners skyldigheter avseende 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Samtliga kommuner hade vid samarbetets 
början olika avgifter och taxor. Detta har varit administrativt krångligt för förvalt-
ningen.  
 
Ett gemensamt avgifts- och taxeförslag har utretts och från och med 1 januari 2016 
kommer alla kommuner fullt ut att ha gemensamma taxor och avgifter. I anslutning till 
beslutet diskuterades det finansieringssystem som har gällt från år 2014.  
 
Nämnden föreslår nu en ändring av finansieringssystemet som innebär en övergång 
från bruttokostnad till nettokostnad med beräkningsmodell utifrån antal tillstånd för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kom-
mun. Denna förändring effektiviserar arbetet och blir mer rättvist.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-02 
_____________________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter och 
Hedemora  
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§ 74 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr ATL0008/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 16 september 
2015, § 74 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 2015-08-07 – 09-02 enligt förteckning daterad 2015-09-02: 
 

 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 
- Falun 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Borlänge 2 st 
- Hedemora 1 st 
- Smedjebacken 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Säter 2 st 
- Falun 1 st 
- Borlänge 1 st 
- Hedemora 1 st 
- Ludvika 1 st 

 
 Yttrande angående tillstånd för utplacering av spel (2.1.13) 

- Falun 5 st 
- Gagnef 1 st 
- Ludvika 2 st 
- Säter 1 st 
- Borlänge 1 st 
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§ 75 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr ATL0006/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 16 sep-
tember 2015, § 75. 
 
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde informerar alkoholhandläggarna från nätverksträff som de 
deltagit i. Det är Dalarna och Värmland som samverkar och det har man gjort i många 
år. Nämndens ledamöter ställer frågor om serveringsställen m.m. i sina egna 
kommuner och får svar direkt från förvaltningen.  
 
 
 
 

 

  
  
 
 


