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§ 40 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Restaurang Akropolis, Borlänge 

 ATL0028/15-702  
 
Beslut 
 

1. Berfin HB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Restau-
rang Akropolis Borlänge, Sveaborgsgatan 43 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Berfin HB har den 10 mars 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 Restaurang Akropolis Borlänge, Sveaborgs-
gatan 43 i Borlänge. 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 2015-04-13 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 41 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid La 
Coya Tapas & Steakhouse, Borlänge 

 ATL0035/15-702 
  
Beslut 
 

1. Restaurang Indoor i Borlänge AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd 
för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till 
allmänheten i serveringsutrymmet på La Coya Tapas & Steakhouse, Borga-
näsvägen 43 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00 söndag-torsdag då remissvar från miljö-
kontoret visar att lokalen ligger i ett område som är känsligt för bullerstör-
ningar. 
 

3. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00 fredag-lördag.  
 
Jäv 
Andreas Hållberg (FP), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Restaurang Indoor i Borlänge AB har den 2 april 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 La Coya Tapas & Steak-
house i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är 
mellan klockan 11:00 och 02:00. Då remissvar från miljökontoret visar att lokalen 
ligger i ett område som är känsligt för bullerstörningar får servering söndag – torsdag 
ske mellan klockan 11:00 och 01:00. Servering lördag-söndag enligt ansökan mellan 
klockan 11:00 och 02:00.   
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-27 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 42 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
City Café & Restaurang, Ludvika 

 ATL0073/14-702 
  
Beslut 
 

1. Degirmen Express AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
på City Café (Åhléns restaurang), Carlavägen 1 i Ludvika. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00.   
 
Sammanfattning 
Degirmen Express AB har den 3 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 allmänheten på City Café (Åhléns restaurang), Carlav-
ägen 1 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 2015-04-29 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 43 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Sågmyra Herrgård, Falun 

 ATL0037/15-702  
 
Beslut 
 

1. Restaurang Tidstrand AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
på Sågmyra Herrgård, Tidstrandvägen 2 i Sågmyra. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Restaurang Tidstrand AB har den 1 april 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 Sågmyra Herrgård, Tidstrandsvägen 2 
i Sågmyra. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan 
klockan 11:00 och 02:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 44 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Mellsta Camping, Borlänge 

 ATL0039/15-702 
  
Beslut 
 

1. MK-MAT AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Mellsta 
Camping, Mellstavägen 3 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
MK-MAT AB har den 19 mars 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 vid Mellsta Camping, Mellstavägen 3 i Bor-
länge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan klockan 
11:00 och 01:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 45 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Tunakrogen, Borlänge 

 ATL0041/15-702 
  
Beslut 
 

1. M.M Bykrogen i Borlänge AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, 
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsut-
rymmet på Tunakrogen, Gamla Landsvägen 6 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
M.M Bykrogen i Borlänge AB har den 26 mars 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 Tunakrogen, Gamla Landstingen 
6 i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan 
klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 46 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Gabriel Stierncrona Café & Handel, Borlänge 

 ATL0043/15-702 
  
Beslut 
 

1. Gabriel Stierncrona AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
på Gabriel Stierncrona Café och Handel, hantverksbyn 1 i Borlänge. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Gabriel Stierncrona AB har den 25 mars 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 Gabriel Stierncrona, Café och Handel 
i Borlänge. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är mellan 
klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-27 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 47 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Räfsnäsgårdens Värdshus & konferens, Ludvika 

 ATL0040/15-702 
  
Beslut 
 

1. Räfsnäsgårdens Värdshus & Konferens AB beviljas tillstånd för servering av 
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i 
serveringsutrymmet på Räfsnäsgårdens Värdshus & Konferens, Räfsnäsvägen 
60 i Ludvika. 
 

2. Serveringstid klockan 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Räfsnäsgårdens Värdshus & Konferens AB har den 20 januari 2015 ansökt om till-
stånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten på Räfsnäsgår-
dens Värdshus och Konferens i Ludvika. Serveringsutrymmen framgår av ritning. 
Sökt serveringstid är mellan klockan 11:00 och 01:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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§ 48 Anmälan av delegationsbeslut 

 ATL0008/15-002 
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 12 maj 2015, 
§ 48 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 2015-04-01 – 04-29 enligt förteckning daterad 2015-05-05: 
 

 Ordförandebeslut (2.1.1) 
- Ludvika 1 st 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4) 

- Falun 4 st 
 

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

 Utvidgade tillstånd för servering (2.1.7) 
- Falun 2 st 
- Borlänge 1 st 

 
 Godkännande av nya bolagsmän (2.1.3) 

- Borlänge 1 st 
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§ 49 Muntlig information och övriga frågor 

 ATL0006/15-700  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 12 maj 
2015, § 49 
 

Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om att utbildningen Ansvarsfull 
Alkoholservering kommer att genomföras inom kort.  
  

 Många ansökningar om serveringstillstånd är just nu under handläggning hos 
handläggarna på ATL-kontoret. Dessa kommer att bli klara under sommaren. 
Då gemensamma nämnden inte har något inplanerat sammanträde kommer 
ordföranden att fatta ”brådskande beslut” enligt kommunallagen i ärenden 
som inte kan vänta.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   
  
 
 


