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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00–11:15 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
  § 67-69, 71-76 
 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun 
 C Kjell Andersson Gagnefs kommun 
 S Marina Forslund Säters kommun 
 C Owe Ahlinder Hedemora kommun 
  
Tjänstgörande FP Monica Lundin Borlänge kommun 
ersättare  I stället för Kenneth Persson Borlänge kommun 
 M Gunilla Franklin Falu kommun 
  I stället för Ingrid Holmström Ludvika kommun 
 M Jonas Carlgren, § 70 Hedemora kommun 
 
Övriga deltagare 
Ersättare M Jonas Carlgren Hedemora kommun 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, förvaltningschef Daniel Johansson, handläggare
 Jonas Doft, handläggare Patrik Karlsson, handläggare 
 Maria Petersen, handläggare Bertil Stoltz, utredare 
 Ylva Renström, sekreterare 
 

Utses att justera Kjell Andersson  

Justeringsdag 2014-10-30  

Justerade paragrafer 67-76  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ylva Renström 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
 Christina Knutsson § 67-69,71-76 Gunilla Franklin § 70 
 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
   Kjell Andersson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 
Läkemedel    

Sammanträdesdatum  2014-10-21 

Datum när anslaget sätts upp 2014-11-03  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Lay Thai Restaurang 
& Bar, Hedemora 

Diarienummer ATL0074/14-702 

Beslut 
 
1. Lay Thai AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-

drycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Lay Thai Restaurang & 
Bar, Myrgatan 3 i Hedemora.  

2. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00. Serveringen vid uteserveringen ska avslutas senast kl. 
22:00 söndag till torsdag och senast kl. 01:30 fredag till lördag.  

 
Sammanfattning 
Lay Thai AB har den 9 september 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 Lay Thai Restaurang & Bar, Myrgatan 3 i Hedemora. Serve-
ringsutrymmen framgår av ritning med tillhörande uteservering. Servering gäller mellan kl. 
11:00 och 02:00 enligt ansökan. Vid uteserveringen begränsas serveringstiden enligt re-
missvar från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora. Servering ska avslu-
tas senast kl. 22:00 söndag till torsdag och senast kl. 01:30 fredag till lördag.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-07 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Gastrovagnen Kö-
ket, Falun 

Diarienummer ATL0075/14-702 

Beslut 
 
1. Gastrovagnen AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alko-

holdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Gastrovagnen Köket, 
Korsnäsvägen 36 i Falun.  

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00.  
 
Sammanfattning 
Gastrovagnen AB har den 19 september 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 Gastrovagnen Köket i Falun. Serveringsutrymmen 
framgår av ritning. Servering gäller mellan kl. 11:00 och 01:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-07 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Restaurang Buffalo 
sportbar, Ludvika 

Diarienummer ATL0076/14-702 

Beslut 
 
1. Arkadas AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-

drycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Restaurang Buffalo 
Sportbar, Carlvägen 9 i Ludvika.  

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00.  
 
Sammanfattning 
Arkadas AB har den 27 augusti 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 Restaurang Buffalo Sportbar i Ludvika. Serveringsutrymmen 
framgår av ritning. Servering gäller mellan kl. 11:00 och 01:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-09 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid Labbet, Borlänge 

Diarienummer ATL0071/14-702 

Beslut 
 
1. Station Elit Platea II AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 

jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Labbet, 
Stationsgatan 2 i Borlänge.  

2. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00.  

3. Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt innan alkoholservering får ske i 
serveringsutrymmet.  

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Christina Knutsson (S) i handläggningen i detta ärende.  

 
Sammanfattning 
Station Elit Platea II AB har den 4 augusti 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 Labbet i Borlänge. Ansökan bedömd komplett den 
2 oktober 2014. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Servering gäller mellan kl. 11:00 
och 02:00 enligt ansökan.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-09 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Plan för tillsyn enligt alkohollagen 2014 

Diarienummer ATL0079/14-012 

Beslut 
 

Tillsynsplan för yttre tillsyn enligt alkohollagen antas. 
 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i Alkohollagen (2010:1622) kap 9 § 2 ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan enligt alkohollagen som ska lämnas till länsstyrelsen. En tillsynsplan baseras 
på målen för tillsynen. Syftet med planen är att göra tillsynen mer effektiv samt att få till-
synen att fungera som ett medel i arbetet med att uppfylla de mål som gäller inom tillsyns-
området.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för yttre tillsyn enligt alkohollagen 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Plan för tillsyn enligt tobakslagen 2014 

Diarienummer ATL0079/14-012 

Beslut 
 

Tillsynsplan för tobak 2014 enligt tobakslagen antas. 
 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelser ansvarar kommunen för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581( 19 a §. 
Plan för tillsynen ska upprättas och lämnas till länsstyrelsen. Kommunen är tillsammans 
med polisen ansvarig för den omedelbara tillsynen över bestämmelserna om handel med 
tobak. I tillsynen ingår att informera återförsäljaren om dennes skyldigheter. Varje återför-
säljare ska få minst ett tillsynsbesök under året. Vid behov, och om det vid riskanalysen 
framkommer så, ska flera besök genomföras.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-10 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Skriftlig information  

Diarienummer ATL0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den skriftliga delgivningen som förtecknats i protokoll den 
21 oktober 2014, § 73. 

 
Sammanfattning 
Nämnden delges följande: 
 

 Förvaltningsrättens beslut 2014-09-26, överklagat beslut festivalen Skankaloss, 
Gagnef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 21 oktober 2014, § 
74 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. 
 
Sammanfattning av beslut fattade tiden 2014-09-18 – 10-08 enligt förteckning: 
 

 
 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 

- Falun 3 st 
- Ludvika 2 st 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Tillsyn enligt tobakslagen 

Diarienummer SOC0081/14-700 

Beslut 
 

Socialchefen får i uppdrag att utreda om rökfria miljöer ska ingå i gemensamma 
nämndens uppdrag och utifrån det se över reglemente och samarbetsavtal. 

 
 
Sammanfattning 
Det har framkommit, utifrån tobakslagen, att tillsynen över rökfri miljö är mer omfattande 
än bara rökfria skolgårdar. ATL-kontoret har inte blivit dimensionerat utifrån det.   

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialchef Ingalill Frank 

 



12 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-10-21 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 21 oktober 
2014, § 76. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Christina Knutsson (S) informerar från möte med revisionen.  

 Alkoholhandläggare informerar nämnden om vad som är aktuellt gällande 
- Tillsynsarbetet 
- Inkomna ansökningar 

 
 

 

 

 
 

 

 


