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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 58

2014-09-30

Förändring av föredragningslistan
Diarienummer ATL0014/14-700

Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:


Nytt ärende: Serveringstider under Skid-VM 2015



Ärende nr 9 utgår: Muntlig information

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 59

2014-09-30

Stadigvarande tillstånd för alkoholservering, Restaurang
Tunakrogen, Borlänge
Diarienummer ATL0063/14-702

Beslut
1. L & D i Borlänge AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin,
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på
Tunakrogen, Gamla Landsvägen 6 i Borlänge.
2. Serveringstid kl. 11:00 – 01:00.
Sammanfattning
L & D i Borlänge AB ansöker den 2 juni 2014 enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen
(2010:1622) om tillstånd för servering av spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och
starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på Tunakrogen i Borlänge. Serveringsutrymmena framgår av ritning. Servering gäller mellan klockan 11:00 och 01:00 enligt ansökan.
Sökanden uppfyller alkohollagens krav för beviljande av ett serveringstillstånd.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-15

___________________________________________________________________
Sänds till
Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 60

2014-09-30

Stadigvarande tillstånd för alkoholservering, Dala Indiskt kök,
Borlänge
Diarienummer ATL0069/14-702

Beslut
1.

2.

Dala Indiskt Kök AB beviljas stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker,
vin, andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på
Dala Indiskt Kök, Stationsgatan 13i Borlänge.
Serveringstid kl. 11:00 – 02:00.

Sammanfattning
Ansökan från Dala Indiskt Kök AB gäller en bolagsförändring på serveringsstället Dala
Indiskt Kök i Borlänge. Serveringsstället drivs idag som enskild näringsverksamhet med
ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, andra
jästa alkoholdrycker och spritdrycker. Serveringstid gäller från kl. 11:00 till 01:00. Genom
aktuell ansökan har företrädaren för avsikt att genomföra en bolagsförändring från enskild
näringsverksamhet till aktiebolag. Förutom bolagsförändringen så vill sökanden utöka serveringstiden från kl. 01:00 till 02:00. I övrigt sker inga förändringar från nuvarande tillstånd på serveringsstället.
Förvaltningen föreslår att ansökan från Dala Indiskt Kök AB avslås då kravet XXX enligt
8 kap. 12 § alkohollagen (AL) inte är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-12
Yttrande från Dala Indiskt Kök AB 2014-09-22
Sökanden XXX och hans ombud revisor XXX har begärt företräde i nämnden vilket
beviljas. Ombudet hörs.
Förslag på sammanträdet
Christina Knutsson (S) med instämmande av Kenneth Persson (S), Ingrid Holmström (S),
Joakim Lundgren (S), Irene Homman (S), Gunilla Franklin (M) och Jonas Carlgren (M):
Enligt beslutet.

___________________________________________________________________
Sänds till
Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 61

2014-09-30

Ändring i stadigvarande tillstånd för alkoholservering vid
Victuscella, Falun
Diarienummer ATL0065/14-753

Beslut
Ansökan från Zhuning i Falun AB, om att stadigvarande få servera spritdrycker, vin,
andra jästa alkoholdrycker och starköl till allmänheten i serveringsutrymmet på
Victuscella, Hälsingtorget 1 i Falun till kl. 03:00 avslås enligt 8 kap. 19 § i alkohollagen (AL).
Motivering
Förlängd serveringstid kan medföra olägenheter gällande ordning och nykterhet. Enligt
gemensamma nämnden kan serveringstiden utökas till maximalt kl. 02:00. Vidare tillstyrker ej polismyndigheten serveringstid till kl. 03:00.
Sammanfattning
Zhuning i Falun AB har den 21 juli 2014 ansökt om utökad serveringstid enligt 8 kap 19 §
i AL avseende stadigvarande alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11:00 och 03:00
vid Victuscella i Falun. Bolaget har tidigare beviljats tillstånd enligt 8 kap 2 § första
stycket AL (2010:1622) att servera spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker och
starköl till allmänheten mellan kl. 11:00 och 02:00 till allmänheten vid Victuscella.
Den obligatoriska remissinstansen polismyndigheten tillstyrker inte serveringstid till kl.
03:00. Enligt gällande riktlinjer avseende serveringstillstånd får serveringstiden maximalt
utökas till kl. 02:00.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-03.
Besvärshänvisning
___________________________________________________________________
Sänds till
Sökanden
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 62

2014-09-30

Delårsbokslut 2014-08-31
Diarienummer ATL0068/14-042

Beslut
Gemensamma nämnden har tagit del av delårsbokslutet 2014-08-31.
Sammanfattning
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel visar t.o.m. augusti
månad ett överskott på 80 tkr. Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 1,3 % till och
med augusti månad.
Kostnader
Personalkostnader: 1 400 tkr
Övrigt
700 tkr
Intäkter
Driftsbidrag från
övriga kommuner

2 180 tkr

Nämnden bedöms vara i linje med budget. Starten av kontoret har inneburit krav på ökade
insatser av chefspersonal och administrativ personal som successivt bör kunna minskas och
normaliseras under året. Viss osäkerhet finns när det gäller kostnader för tjänsteresor. En
intensifiering av tillsyn inom de olika områdena kommer att ske under andra halvåret 2014
som innebär ökade kostnader för resor till de olika kommunerna.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-15

___________________________________________________________________
Sänds till
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden.
Ekonomikontoret Falu kommun
Kommunrevisionen Falu kommun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 63

2014-09-30

Yttrande över Socialdepartementets betänkande "Privat införsel av
alkoholdrycker (SOU 2014:58)"
Diarienummer ATL0066/14-709

Beslut
1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner ATLkontorets tjänsteskrivelse som svar på remiss om privat införsel av alkoholdrycker.
2. Tjänsteskrivelsen översänds till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Falu kommun, Borlänge kommun och Ludvika kommun (kommuner ingående i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) har beretts tillfälle att yttra
sig över betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58). Utredningen föreslår en skärpning av reglerna för privatinförsel. En privatperson får även i fortsättningen
beställa alkohol via nätet men ingen annan förmedling än transporttjänsten blir tillåten.
Likaså har en utländsk säljare enbart rätt att marknadsföra privatinförsel av alkoholdryck
enligt svensk lag.
Gemensamma nämnden ställer sig bakom samtliga förslag för det har sin grund i svensk
alkoholpolitik. Den operativa tillsynen av transportledet blir inte helt okomplicerad, men
tillsynsfrågorna ha framför allt behandlats i en annan utredning, SOU 2013:50.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-22

___________________________________________________________________
Sänds till
Socialdepartementet: s.registrator@regeringskansliet.se, s.fst@regeringskansliet.se

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 64

2014-09-30

Förslag till gemensamma taxor/avgifter avseende alkohol, tobak,
folköl samt receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer för alkoholservering
Diarienummer ATL0015/14-706

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige:
1. Fastställa föreslagna taxor/avgifter i utredning daterad 21 september 2014 inom
områdena alkohol, tobak och folköl samt receptfria läkemedel.
2. Godkänna att en ersättning för tillsyn av skolgårdar får tas ut med 1 500 kronor per
besök och skolgård samt att varje enskild kommun står för denna kostnad.
3. Som en konsekvens av förändringen till genomensamma taxor/avgifter antas
reviderade riktlinjer för alkoholservering.
4. Föreslagna taxor/avgifter, ersättning för tillsyn av skolgårdar samt reviderade
riktlinjer skall börja gälla från 1 januari 2015.
5. Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ges rätten
att, i enskilda fall, göra rimlighetsbaserade förändringar av fastställd taxa.
6. Inriktningen skall vara att i slutet av 2015 och från och med 2016 övergå från
bruttokostnad till nettokostnad och att intäkten sålunda förs direkt till den gemensamma nämnden samt att kommunerna betalar in respektive nettokostnad till den
gemensamma nämnden.
7. Inriktningen skall vara att utifrån rimlighetsskäl, utjämna oskäliga kostnadsskillnader mellan kommunerna, vad avser avgiften från respektive kommun till den gemensamma nämnden.
Sammanfattning
Den 1 januari 2014 bildade kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika,
Smedjebacken och Hedemora ”Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel” med säte i Falu kommun. Bildandet av den gemensamma nämnden föregicks
av en utredning som pekade på ett antal fördelar med att bilda en gemensam nämnd i stället
för att ha de aktuella frågorna utspridda på sju kommuner. Den gemensamma nämnden
fick också i uppdrag från sina respektive kommunfullmäktigeförsamlingar att inom en
tvåårsperiod presentera förslag till gemensamma avgifter och taxor för de i nämnden ingående kommunerna. I nuläget har alla kommuner olika avgifter.
Den gemensamma nämnden ansåg att arbetet med gemensamma taxor skulle prioriteras
och att ett förslag skulle presenteras för respektive kommuns fullmäktige redan under hösten 2014. Beslut skulle då kunna fattas att gälla från 1 januari 2015. Förvaltningschefen
fick i uppdrag att presentera ett gemensamt avgifts- och taxeförslag vid nämndens sammanträde i september 2014.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel

2014-09-30

Vid dagens sammanträde presenteras även reviderade riktlinjer som skall antas av respektive fullmäktigeförsamling.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-21
___________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och
Hedemora

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 65

2014-09-30

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer ATL0008/14-002

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 30 september
2014, § 65 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.
Sammanfattning av beslut fattade tiden 2014-08-14 – 09-17, enligt förteckning daterad den
16 september 2014:


Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten (2.1.4)
- Borlänge
1 st
- Falun
1 st
- Smedjebacken 1 st



Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap (2.1.5)
- Falun
5 st
- Ludvika
2 st
- Hedemora
1 st

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för
alkohol, tobak och receptfria
läkemedel
§ 66

2014-09-30

Serveringstider under Skid-VM 2015
Diarienummer ATL0070/14-700

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige:
1. Under skid-VM 2015-02-18 – 03-01 kan ansökan om utökad serveringstid beviljas
till max kl. 03:00.
2. De tillfälliga tillstånden till allmänheten som beviljas under skid-VM 2015-02-18 –
03-01 ska behandlas separat, dvs. utöver de tillfälliga tillstånd som normalt beviljas
högst tolv gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Skid-VM i Falun kommer att genomföras under perioden 18 februari till 1 mars 2015.
ATL-kontoret har fått frågor från olika näringsidkare, även utanför Falu kommun, om utökad serveringstid kan beviljas. Vidare ställs frågor om de tillfälliga tillstånden under VM
kommer att räknas in i de perioder eller antal tillfällen som finns angivna i riktlinjerna.
Enligt gemensamma nämndens riktlinjer, antagna hösten 2013, gäller följande:
”Kl. 01.00 skall anses som normal sluttid och gälla allmänt för serveringsställen. Serveringstiden kan dock tidigareläggas eller senareläggas. Polismyndighet och miljönämnden
är obligatoriska remissinstanser och deras yttranden är av stor betydelse vid prövning av
serveringstiden. Serveringstiden kan, inom den gemensamma nämndens verksamhetsområde, utökas till maximalt kl. 02.00.”
Med tanke på att Skid-VM är ett alldeles speciellt tillfälle och som inte kommer att återkomma inom de närmaste åren anser gemensamma nämnden att serveringstiden borde
kunna utökas för några restauranger/tillställningar utöver gällande riktlinjer samt att de
tillfälliga tillstånden behandlas separat. Varje ansökan bedöms ändå individuellt och för
tillfälligt utökad serveringstid är de en förutsättning att inte polismyndigheten och miljönämnden har något att invända.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-26
___________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

