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Falu kommun 
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Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 29 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Strandgården, Hedemora 

 ATL0025/15-702  
 
Beslut 
 

1. Munskänkarna Hedemorasektionen beviljas tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till slutet sällskap i serve-
ringsutrymmet på Strandgården, Hedbygatan 1 i Hedemora. 
 

2. Serveringstid kl. 19:00 – 22:00. 
 
Sammanfattning 
Munskänkarna Hedemorasektionen har den 30 oktober 2014 ansökt om tillstånd en-
ligt 8 kap första stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till slutna sällskap på serveringsstället Strand-
gården i Hedemora. Serveringsutrymmen framgår av ritning. Sökt serveringstid är 
mellan kl.19:00 och 22:00. 
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 30 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Black Stone Steakhouse, Falun 

 ATL0026/15-702  
Beslut 
 

1. Dalasalen Mat & Nöje AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet 
på Black Stone Steakhouse, Hälsingtorgen 1, Falun. 
 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Dalasalen Mat & Nöje AB har den 24 februari 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 serveringsstället Black Stone 
Steakhouse i Falun. Serveringsutrymmen 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 2015-03-18 
 
  
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 31 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Säters Golfrestaurang 

 ATL0031/15-702  
 
Beslut 
 

1. Dala Lekland AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra 
jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på 
Säters Golfrestaurang, Jönshyttevägen 36, Säter. 
 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 
 
Sammanfattning 
Dala Lekland AB har den 21 januari 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av apritdrycker, vin, andra jästa alko-
holdrycker och starköl till allmänheten på serveringsstället Säters Golfrestaurang i 
Säter. Serveringsutrymmen 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 2015-03-31. 
 
  
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 32 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
New Mumbai, Falun 

 ATL0033/15-702  
 
Beslut 
 

1. Dala Indiskt Kök AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av sprit-
drycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten samt 
cateringstillstånd, i serveringsutrymmet vid restaurang New Mumbai, Mynt-
gatan 10, Falun. 
 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00. 
 
Sammanfattning 
Dala Indiskt Kök AB har den 8 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 samt cateringstillstånd på serveringsstäl-
let restaurang New Mumbai i Falun. Sökt serveringtid är mellan kl. 11:00 och 02:00.  
 
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av serverings- och caterings-
tillstånd.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-07 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 33 Administrativ åtgärd, Restaurang Gourmet, 
Ludvika 

 ATL0029/15-702  
 
Beslut 
 

Gourmet Restaurang Spansk Taverna AB, 556661-0738, meddelas en varning 
enligt 9 kap 17 § alkohollagen.  

 
Motivering 
På grund av att ekonomisk misskötsamhet förekommit, utifrån granskning av beslut 
från skatteverket gällande redovisning av arbetsgivaravgifter, skatter och brister i 
personalliggaren som är betydande samt att bolaget därmed systematiskt låtit bli att 
göra rätt för sig mot det allmänna. 
 
Sammanfattning 
Gourmet Restaurang Spansk Taverna AB har sedan 17 augusti 2011 tillstånd att året 
runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
vid Restaurang Gourmet på Storgatan 31 i Ludvika.  
 
Serveringsverksamheten har inte bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen. 
Dessa överträdelser bedöms som så allvarliga att företaget meddelas en varning.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-23 
 
 
Besvärshänvisning 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 34 Stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid 
Ferry´s, Falun 

 ATL0030/15-702  
 
Beslut 
 

1. Nyckelby AB beviljas tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa 
alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Ferry´s, 
Östra Hamngatan 16-18, Falun. 
 

2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00. 
 
 
Sammanfattning 
Nyckelby AB har den 5 februari 2015 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) att servera spritdrycker, vin, andra jästa alkohol-
drycker och starköl till allmänheten på serveringsstället Ferry´s i Falun. 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 2015-04-01 
 
  
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökanden 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (14) 

Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 35 Gemensamma nämndens uppdrag om tillsynen av 
rökfria miljöer 

 ATL0032/15-003  
 
Beslut 
 

1. Tillsynen av rökfria miljöer utgår ur gemensamma nämndens uppdrag från 
och med 1 oktober 2015. 
 

2. Gemensamma nämnden återtar sin tidigare begäran om finansiering av 
arbetsinsatsen för tillsyn av rökfria skolgårdar, under förutsättning att kom-
munerna tar tillbaka ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer. 
 

3. Reglemente och samarbetsavtal justeras från och med 1 oktober under 
förutsättning att kommunerna tar tillbaka tillsynen av rökfria miljöer. 

 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden startade sitt arbete 1 januari 2014 med ansvar för de sju in-
gående kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, tobakslagen samt lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Tillsynen av rökfria miljöer som ingår i tobakslagen skulle exkluderats ur uppdraget, 
men på grund av en felbedömning blev det aldrig genomfört. Gemensamma nämn-
den har inte erhållit finansiering för denna tillsyn från medlemskommunerna. Antalet 
rökfria miljöer i en kommun är så många att tillsynen blir ohanterlig om det inte sker 
utifrån det lokala planet.  
 
Reglemente och samarbetsavtal justeras från och med 1 oktober 2015 under förut-
sättning att kommunerna tar tillbaka tillsynen av rökfria miljöer.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Smedjebacken, Säter och 
Hedemora 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 

Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 36 Revidering av gemensamma nämndens reglemente 
och samarbetsavtal 

 ATL0034/15-003  
 
Beslut 
 

Förslag till respektive kommuns fullmäktige: 
 
Reglemente och samarbetsavtal justeras utifrån föreslagen ändring från och med 
2015-10-01.  

 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden började sitt arbete 1 januari 2014. Nämnden har sitt säte 
i Falu kommun och hör således till Falu kommuns nämndorganisation. Nämnden 
består av 7 + 7 ledamöter och representerar de sju samverkande kommunerna Falun, 
Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora.  
 
I nuvarande reglemente står inskrivet att ordförande- och vice ordförandeskapet års-
vis ska skiftas mellan de olika kommunernas ledamöter. Falun Borlänge-regionen har 
väckt fråga om ändring i reglementet avseende ordförande- och vice ordförande-
skapet. Deras förslag innebär att Falu kommun i egenskap av värdkommun ska utse 
ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31 
 
  
 
 
____________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Smedjebacken, Säter, 
Hedemora 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 37 Verksamhetsbudget 2016-2018 

 ATL0004/15-041  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av verksamhetsbudget 2016 (planeringsperiod 2017-
2018). 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens controller Ove Stenberg redovisar gemensamma nämndens 
budgetdialogdokument 2016 (planeringsperiod 2017-2018). Nämnden får också en 
redogörelse för hur gemensamma nämndens ekonomi är upplagd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsbudget 2016 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 

 ATL0008/15-002  
  
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 14 april 
2015, § 38, godkänns.  

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

 Ordförandebeslut (2.1.1.) 
Falun  1 st 
 

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

 Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5) 
Borlänge 1 st 
Ludvika 2 st 
Säter  1 st 
 

 Sanktioner inom alkohollagens ram (2.1.10) 
Falun  1 st erinran 
 

 Återkallande alkoholtillstånd på innehavarens eget initiativ (2.1.11) 
Borlänge 2 st 
 

Beslutsunderlag 
Rapport av alkoholhandläggarna 2015-04-01 
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Falu kommun 
Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum  
Tobak och receptfria läkemedel 2015-04-14 
 

§ 39 Muntlig information och övriga frågor 

 ATL0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 14 
april 2015, § 39. 
 

Sammanfattning 
 

 Alkoholhandläggarna informerar nämnden om vad som är aktuellt gällande 
tillsynsbesök. T.f. socialchef Ylva Renström informerar om att ATL-kon-
torets handläggare kommer att förses med personlarm som skall användas vid 
tillsynsbesök.   

 
 Utifrån det uppdrag t.f. socialchefen fick vid föregående sammanträde har ge-

mensamma nämnden fått information av socialförvaltningens controller Ove 
Stenberg om hur nämndens ekonomi är upplagd. Smedjebackens ledamot är 
nöjd med den redovisning som lämnats och den ekonomiska uppföljning de 
kan få från socialförvaltningen i Falun.  
 
Vidare redogör t.f. socialchef Ylva Renström för upplägg till att utjämna 
oskäliga kostnadsskillnader mellan kommunerna inför 2016 i samband med 
utredningen om övergång från brutto- till nettokostnad. Nämnden ställer sig 
positiv till redovisat upplägg för beräkning och t.f. socialchef jobbar vidare 
med frågan och återkommer med utredning och förslag till hösten 2015.     
 
 
 

 
 
 

 

   
  
 
 


