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§ 19 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering vid festivalen 
Skankaloss, Gagnef 

 ATL0024/15-702  
 
Beslut 

 
Ansökan från Kulturföreningen Skankaloss om att tillfälligt få servera spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens Folkpark, 
Ängsholsvägen i Gagnef den 9-11 juli 2015 avslås enligt 8 kap. 14 § och 17 § alko-
hollagen. 
 
Motivering 
I alkohollagens 8 kap 14 § föreskrivs att serveringstillstånd ska avse viss lokal eller 
annat avgränsat utrymme. I detta fall är det annat avgränsat utrymme som är ak-
tuellt eftersom serveringen ska ske utomhus. Enligt Folkhälsomyndighetens 
”Handbok Alkohollagen” 7 kap. 10 § är ett viktigt krav att serveringslokalen och 
eventuella andra utrymmen ska vara överblickbara. Detta krav syftar bland annat 
till att serveringspersonalen ska kunna kontrollera vilka gäster som får tillgång till 
alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår. Serveringsstället ska 
också, med hänsyn till överblickbarhet och funktion, vara en sammanhållen enhet. 
Hela festivalområdet kan därför inte godkännas som ett serveringsområde i 
Ängsholens Folkpark. 
 
Enligt alkohollagens 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkohol-
drycker får serveras. Efter beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun för 
den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beviljas 
serveringstid inte längre än till kl. 02.00. Vid bestämmande av tiden för servering 
ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 kap. 17 §. Enligt 8 kap 17 § om alkoholserve-
ring på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras med-
föra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 
hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är 
uppfyllda. Serveringstiden kl 12.00 – 03.00 kan därför inte godkännas den 10-11 
juli 2015. 

 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Skankaloss ansökte den 23 december 2014 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten i Ängsholens Folkpark i Gagnef. Inkommen ansö-
kan var komplett med ritning den 13 januari 2013. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 
Sökta serveringstider är mellan kl.12:00 och 24:00 den 9 juli 2015 och mellan kl. 12:00 
och 03:00 den 10-11 juli 2015. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-05 
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XXX från Kulturföreningen Skankaloss har begärt företräde i nämnden vilket beviljats. 
XXX hörs.  
 
Besvärshänvisning 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 20 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Pizzastugan, Gagnef 

 ATL0012/15-702  
 
Beslut 
 

1. Pub Mysen AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet vid 
Pizzastugan, skogsvägen 2 i Djurås. 
 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01.00. 
 
Sammanfattning 
Pub Mysen AB har den 18 november 2014 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § fösta 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till allmänheten på serveringsstället pizzastugan i Djurås. Serveringsut-
rymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan kl. 11.00 och 01.00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 21 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering, 
Kyrkogatan 9 Restaurang & Bar, Smedjebacken 

 ATL0020/15-702 
  
Beslut 
 

1. K9 Holding AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Kyrkogatan 9 Re-
staurang & Bar, Kyrkogatan 9 i Smedjebacken.  
 

2. Serveringstid kl. 12:00 – 02:00. 
 

Sammanfattning 
K9 Holding AB har den 5 januari 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 Kyrkogatan 9 Restaurang & Bar i Smedjebacken. Serveringsut-
rymmen framgår av ritning. Servering gäller mellan kl. 12:00 och 02:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 22 Remissvar Folkhälsoprogrammet 2020 Falu kommun 

 ATL0022/15-700 
  
Beslut 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen i Falu kommun som gemensamma nämndens yttrande.  

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falun har remitterat folkhälsoprogrammet 
2020 till gemensamma nämnden för synpunkter. Faluns folkhälsoprogram 2020 är den 
strategiska plan för hur Falu kommun ska verka för en god och jämlik folkhälsa. Tillsam-
mans med de andra strategiska planerna, Tillväxtprogrammet och Miljöprogrammet, visar 
programmet vägen för hur Faluns vision ”Ett större Falun” skall nå det övergripande målet 
”hållbar utveckling”.  
 
Folkhälsoprogrammet har ett allmänt och övergripande innehåll. Gemensamma nämnden 
har inget att invända mot innehållet i programmet. Genom ett aktivt tillsynsarbete enligt 
alkohollagen och tobakslagen kan ATL-kontoret bidra till det förebyggande arbetet i 
ANDT-frågor som lyfts fram under området barns och ungas uppväxtvillkor.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-27 
 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun 
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§ 23 Remissvar Tillväxtprogrammet 2020 

 ATL0021/15-700 
 
Beslut 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen i Falu kommun som gemensamma nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falun har remitterat Tillväxtprogrammet 2020 
till gemensamma nämnden för synpunkter. Tillväxtprogram 2020 är den strategiska planen 
för hur Falu kommun ska verka för ekonomiskt tillväxt. Tillsammans med de andra strate-
giska planerna Folkhälsoprogrammet och Miljöprogrammet visar det vägen för hur Faluns 
vision ”Ett större Falun” skall nå det övergripande målet ”hållbar utveckling”. 
 
Tillväxtprogrammet är allmänt skrivet och det finns inget i programmet som gemensamma 
nämnden vänder sig emot. Gemensamma nämnden berörs främst av focusområdet före-
tagsservice och nämnden vill naturligtvis bidra till att skapa bra förutsättningar för privat 
näringsliv och offentlig sektor och ställer sig positiv till strävansmålet och strategin som 
innebär god serviceanda. Nämnden arbetar även mot sex andra kommuner och har att även 
ta hänsyn till deras olika program.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-27 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun 
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§ 24 Attesträtter 2015 

 ATL0023/15-002 
  
Beslut 
 

Socialchef Ingalill Frank, utredningssekreterare Ylva Renström och controller Ove 
Stenberg ges rätt att attestera för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 

 
Sammanfattning 
I enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid betalningar 
m.m. i Falu kommun” har förslag till attesträtter inom gemensamma nämndens verksam-
hetsområde upprättats. 
 
Ansvar: M200 
 
Text: Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptbelagda läkemedel 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-02 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret i Falu kommun 
Kommunrevisionen 
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§ 25 Verksamhetsberättelse 2014 

 ATL0068/14-042 
  
Beslut 
 

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen 2014. 
 
 
Sammanfattning 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2014. Utfallet för verksamheten upp-
gick till 0,1 mkr. Delårsbokslutet 31 augusti 2014 visade ett överskott på 0,1 mkr.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-04 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden 
Kommunrevisionen Falu kommun 
Ekonomikontoret Falu kommun 
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§ 26 Skriftliga delgivningar 

 ATL0007/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 17 mars 2015, § 26. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande skriftliga delgivningar: 

 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Hedemora 2015-02-17, § 10, Utökade 

serveringstider under skid-VM 2015. Dnr ATL0070/14 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Hedemora 2014-02-17, § 9, Gemensamma 
taxor och avgifter samt reviderade riktlinjer. Dnr ATL0015/14 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Smedjebacken 2015-02-10, § 37, Budget 
2016 Dnr ATL0004/15 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-04 
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§ 27 Anmälan av delegationsbeslut 

 ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 17 mars 2015, 
§ 17 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har överlåtit sin be-
slutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som fattas på dele-
gation ska redovisas för nämnde. 
 
Sammanställning av beslut fattade tiden 2015-01-28 – 03-04 enligt förteckning:  
 

 Ordförandebeslut (2.1.1) 
Ludvika 1 st 
Falun  1 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
Falun  15 st 
Borlänge 2 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
Falun  10 st 
Borlänge 1 st 
 

 Utvidgade tillstånd för servering (2.1.7) 
Falun  1 st 
 

 Yttrande om tillstånd för utplacering av spel (2.1.13) 
Falun  2 st 
Hedemora 2 st 
 

 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 
Falun  1 st 
  

 
Beslutsunderlag 
Rapport av alkoholhandläggarna 
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§ 28 Muntlig information och övriga frågor 

 ATL0006/15-700  
  
Beslut 
 

1. Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 17 mars 
2015, § 28. 
 

2. Ställföreträdande socialchef Ylva Renström får i uppdrag att ta kontakt med 
Smedjebackens ekonomichef för att reda ut vilken ekonomisk uppföljning de 
efterfrågar samt till nästa sammanträde lämna en skriftlig redovisning avseende 
rimlig avgift för Smedjebacken.   

 
 
Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om tillsynsarbetet under Skid-VM i 
Falun. I stor sett har det fungerat bra. Kontakten med polis och räddningstjänst har 
också fungerat bra. Endast några få ärenden har öppnats gällande administrativ åt-
gärd.  

 
 Tjänstgörande ersättaren Christina Brunell från Smedjebackens kommun tar upp att 

de har en orimligt stor avgift till gemensamma nämnden. Smedjebackens kommun 
vill också ha en ekonomisk rapport redovisad till nämnden varje månad.  
 
T.f. socialchef Ylva Renström hänvisar till gemensamma nämndens beslut den 30 
september 2014 då nämnden beslutade att inriktningen skulle vara att utjämna 
oskäliga kostnadsskillnader mellan kommunerna inför 2016 i samband med utred-
ningen om övergång från brutto- till nettokostnad. Vad gäller en ekonomisk rapport 
svarar Ylva Renström att Smedjebacken betalar en årsavgift. Gemensamma nämn-
den köper tjänst av socialförvaltningen i Falun.  
 

 
 
 
 

 

    
  
 
 


