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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Sundborn, kl. 10:00–10:50 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
    
Tjänstgörande M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
Ersättare  i stället för Owe Ahlinder (C) Hedemora kommun 
 M Christina Brunell Smedjebackens kommun 
  I stället för Kenneth Persson (S) Borlänge kommun   
Övriga deltagare 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Ylva Renström, utrednings.sekr 
 Daniel Johansson, handläggare Jonas Doft, handläggare 
 Patrik Karlsson, handläggare Bertil Stoltz, utredare, § 89-92  

Utses att justera Jonas Carlgren 

Justeringsdag 2014-12-18 

Justerade paragrafer 87-92  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Jonas Carlgren 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2014-12-18 

Datum när anslaget sätts upp   

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 87 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Köpmanskrogen, Falun ........................... 3 

§ 88 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Quality hotel Galaxen, Borlänge ............ 4 

§ 89 Tillsyn enligt tobakslagen - rökfria miljöer .......................................................................... 5 

§ 90 Skriftliga delgivningar .......................................................................................................... 6 

§ 91 Anmälan av delegationsbeslut .............................................................................................. 7 

§ 92 Muntlig information ............................................................................................................. 8 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Köpmanskrogen, 
Falun 

Diarienummer ATL0080/14-702 

Beslut 

1. Enskild firma XXX beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Köpmanskrogen, Slaggatan 16 i Falun. 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00.  
 
Sammanfattning 
Enskild firma XXX har den 14oktober 2014 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 Köpmanskrogen i Falun. Ansökan bedömd kom-
plett den 21 november 2014. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Servering gäller 
mellan kl. 11:00 och 01:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden och restaurangen uppfyller alkohollagen krav för beviljande av ett serveringstill-
stånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-08 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Quality 
hotel Galaxen, Borlänge 

Diarienummer ATL0094/14 

Beslut 
 
1. Hotel Galaxen AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 

andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmen på Folkets 
Hus Borlänge, Jussi Björlings Väg 25 i Borlänge 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00.  
 
Sammanfattning 
Hotel Galaxen AB har på grund av bolagsförändring ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, andra jästa al-
koholdrycker och starköl till allmänheten på Folkets Hus Borlänge. Ansökan bedömd 
komplett den 6 november 2014. Ansökan föranledd av bolagsförändring. I övrigt inga för-
ändringar från tidigare beviljat tillstånd. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Servering 
gäller mellan kl. 11:00 och 02:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden och restaurangen uppfyller alkohollagen krav för beviljande av ett serveringstill-
stånd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-04 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Tillsyn enligt tobakslagen - rökfria miljöer 

Diarienummer ATL0081/14-700 

Beslut 

 Förslag till respektive kommuns fullmäktige: 

1. Tillsynen av rökfria miljöer ska inte ingå i gemensamma nämndens uppdrag. 

2. Reglemente och samarbetsavtal justeras utifrån respektive kommunfullmäktiges be-
slut. 

3. Gemensamma nämnden återtar tidigare begäran om finansiering av arbetsinsatsen 
för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kommunerna tar tillbaka an-
svaret för tillsyn av rökfria miljöer. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden gav den 21 oktober 2014 socialchefen i uppdrag att utreda om 
rökfria miljöer ska fortsätta ingå i nämndens uppdrag och utifrån det se över reglemente 
och samarbetsavtal.  
 
För att genomföra en effektiv tillsyn avseende rökfria miljöer krävs lokalkännedom, lokal 
närhet och samordning. Antalet rökfria miljöer i en kommun är så många att tillsynen blir 
ohanterlig om den inte sker utifrån det lokala planet. Ska tillsynen fortsätta skötas från en 
central funktion krävs dessutom att avsevärda förstärkningar tillförs vad avser personal och 
övriga resurser, t.ex. för resor i arbetet. Om respektive kommun själv ansvarar för rökfria 
miljöer behöver de aktuella kommunerna inte betala den gemensamma nämnden för arbe-
tet med bl.a. tillsyn av skolgårdar. Både kommunernas och den gemensamma nämndens 
ekonomi gynnas av att de rökfria miljöerna förs tillbaka till respektive kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-08 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedje-
backen och Hedemora 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer ATL0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
18 december 2014, § 90. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande protokollsutdrag: 

 Kommunfullmäktige i Borlänge 2014-11-18, § 240 Serveringstider under Skid-VM 
2015. Dnr ATL0070/14 

 Kommunfullmäktige i Falun 2014-11-06, § 27 Serveringstider under Skid-VM 
2015. Dnr ATL0070/14 

 Kommunfullmäktige i Smedjebacken 2014-11-17, § 16 Serveringstider under Skid-
VM 2015. Dnr ATL0070/14 

 Kommunfullmäktige i Säter 2014-11-24, § 31 Serveringstider under Skid-VM 
2015. Dnr ATL0070/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 december 2014, 
§ 91 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. 
 
Sammanställning av beslut fattade tiden 2014-11-13 – 12-04 enligt förteckning: 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 
Ludvika 2 st 
Falun  1 st 
Hedemora 1 st 
Smedjebacken 1 st 
 

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
Falun  4 st 
Hedemora 1 st 
Borlänge 1 st  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-12-18 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Muntlig information  

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 18 december 
2014, § 92. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Vid länsträffen för alkoholhandläggare den 2 december 2014 aviserade länsstyrel-
sen om eventuella förändringar i kommunernas ansvarsområde gällande: 

- Tillsyn av E-handel av alkohol till privatpersoner – Förslag där länsstyrelsen är 
remissinstans. Länsstyrelsen anser att kommunerna inte har kapacitet att utföra 
detta uppdrag.  

- Tillstånd för tobaksförsäljning – Utredning pågår om ett tillståndsförfarande 
likanande prövningen av alkoholtillstånd. Resultat av utredningen ska enligt 
länsstyrelsen komma i februari 2015.  

- Tillsyn av spel – Enligt länsstyrelsen kommer kommunerna att få ansvaret att 
tillsyna spel som faller under Lotteriinspektionen.  

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att länsstyrelsen haft sin tillsyn 
över gemensamma nämndens verksamhet. Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut.  

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att nästa år kommer Borlänge 
kommun att överta ordförandeskapet i gemensamma nämnden och vice 
ordförandeskapet tillfaller Gagnef kommun. Turordningen av ordförandeskapet är 
beslutad av kommunfullmäktige i Falu kommun.  

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om vad som är aktuellt gällande 
tillsynsarbetet.  

 
  
 


