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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00–11:30 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun  
 S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun 
 S Ingrid Holmström Ludvika 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) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare M Gunilla Franklin Falu kommun 
 FP Monica Lundin Borlänge kommun 
 BOP Bengt Åkman Ludvika kommun 
 S Iréne Homman Gagnefs kommun 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Daniel Johansson, handläggare
 Jonas Doft, handläggare Maria Petersén, handläggare 
 Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Joakim Lundgren  
Justeringsdag 2014-02-  
Justerade paragrafer 12-17  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Joakim Lundgren  
   Bevis 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ  Gemensamma nämnden för Alkohol, Tobak och receptfria 

Läkemedel    
Sammanträdesdatum  2014-02-19 

Datum när anslaget sätts upp 2014-  
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
Underskrift  
  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
 

Innehållsförteckning:  
 
§ 12 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Bäverhyddans världshus, 

Falu kommun ............................................................................................................... 3 

§ 13 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Bju'Inn, Falu kommun ................ 4 

§ 14 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Smak Tapas, Falu kommun ........ 5 

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut ..................................................................................... 6 

§ 16 Muntlig rapport från möte om rökfria skolgårdar ....................................................... 7 

§ 17 Muntlig information .................................................................................................... 8 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Bäverhyddans 
världshus, Falu kommun 

Diarienummer ATL0017/14-702 

Beslut 
1. Bjursås Nya Skicenter AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen och på uteser-
vering enligt ritningar på Bäverhyddans Värdshus, Björsbergsvägen 65, 790 21 
Bjursås. 

2. Serveringstid 11:00 – 02:00 
 
Sammanfattning 
Bjursås Nya Skicenter AB, 556937-4159 ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkohol-
drycker och spritdrycker till allmänheten på Bäverhyddans Värdshus i Bjursås. Tillstånd 
söks för servering i serveringslokaler mellan kl. 11:00 och 02:00. Serveringsytor fram-
går av ritning.  
 

• Prövningsavgift 12 000 kronor till kommunen är inbetald 
• Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen 
• Samtliga remissinstanser i ärendet tillstyrker ansökan 
• Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som krävs 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås Nya Skicenter AB, Björsbergsvägen 65, 790 21 Bjursås 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Bju'Inn, Falu 
kommun 

Diarienummer ATL0018/14-702 

Beslut 
1. Bjursås Nya Skicenter AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen och på uteser-
vering enligt ritningar på Bju’Inn, Björsbergsvägen 65, 790 21 Bjursås. 

2. Serveringstid 11:00 – 02:00 
 
Sammanfattning 
Bjursås Nya Skicenter AB, 556937-4159, ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkohol-
drycker och spritdrycker till allmänheten på Bju’Inn i Bjursås. Tillstånd söks för serve-
ring i serveringslokaler mellan kl. 11:00 och 02:00. Serveringsytor framgår av ritning. 
 

• Prövningsavgift 12 000 kronor till kommunen är inbetald 
• Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen 
• Samtliga remissinstanser i ärendet tillstyrker ansökan 
• Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som krävs 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-06 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås Nya Skicenter AB, Björsbergsvägen 65, 790 21 Bjursås 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid Smak Tapas, 
Falu kommun 

Diarienummer ATL0011/14-702 

Beslut 
1. Under förutsättning att Smak Kök & Catering AB kan uppvisa slutbesiktning utförd 

av stadsbyggnadskontoret i Falun, beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, 
andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen och 
på uteservering enligt ritningar på Smak Tapas – Deli & Mera, Åsgatan 31, 791 71 
Falun. 

2. Serveringstid 11:00 – 02.00 
 
Uppfyller inte sökanden ovanstående krav kommer beslutet att omprövas. 
 
Sammanfattning 
Smak Kök Catering AB, 556867-6612 ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § första 
stycket alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkohol-
drycker och spritdrycker till allmänheten på Smak Tapas – Deli & Mera i Falun. Till-
stånd söks för servering i serveringslokaler och på uteservering mellan kl. 11:00 och 
02:00. Serveringsytor framgår av ritning.  
 

• Prövningsavgiften 12 000 kronor till kommunen är inbetald 
• Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen 
• Samtliga remissinstanser i ärendet tillstyrker ansökan 
• Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som krävs 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Smak kök & Catering AB, Villavägen 17, 791 37 Falun 
Folkhälsomyndigheten, 831 40 Östersund 
Polismyndigheten, Box 739, 791 Falun 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer ATL0008/14-002 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 19 februari 
2014, § 15 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 2014-01-01 – 02-05 enligt förteckning daterad 2014-02-05 

• Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap,  
- Hedemora 1 st 
- Falun 2 st 
- Ludvika 1 st 
- Borlänge 1 st 

• Yttranden angående tillstånd för utplacering av spel,   
- Falun 1 st 
- Borlänge 1 st 

• Utvidgade tillstånd för servering,  
- Borlänge 1 st 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 16 Muntlig rapport från möte om rökfria skolgårdar 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga rapporten. 
  

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redogörs från möte om rökfria skolgårdar som hållits där re-
presentanter från varje kommun deltog. För att nå målet en rökfri skolgård så är samar-
bete viktigt. ANDT-strateger tillsammans med skolorna ska arbeta förebyggande och 
det är rektorerna som har ansvaret. Den gemensamma nämnden har ansvaret för tillsy-
nen.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Gemensamma nämnden för  2014-02-19 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Muntlig information 

Diarienummer ATL0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 19 februari 2014, § 17. 

 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information. 
 

• Alkoholhandläggarna visar hur informationen om den gemensamma nämnden 
och ATL-kontoret (alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ser ut på 
www.falun.se. Nu är det viktigt att respektive kommun uppdaterar sina hemsidor 
med rätt information och länkar till gemensamma nämndens sida.  

 
• På fråga informerar alkoholhandläggarna om hur man hanterar signaler om att 

det förekommer droger på serveringsställen. Bland annat så arbetar man med 
Krogar Mot Knark (KNM) som är ett nationellt nätverk bestående av represen-
tanter från krogar och myndigheter.  
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