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Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, kl. 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2021-11-30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 238-254 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-01   

Datum då anslaget tas ned 2021-12-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Sofie Åkerström 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Therese Åberg (M) 
Malin Månsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 
 
 
Magnus Björk (S) tjänstgör för Anna Carlbrant (-) 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef  
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 238-248, del av § 252 
Jakob Ekström, handläggare § 238-239  
Peter Börjesson, enhetschef § 253 
Malin Gustafsson, enhetschef § 249-251, del av § 252 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
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§ 238 Dnr 2021-000001 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2021-11-30 kl. 17.00. 

Paragraferna 238-239 justeras omedelbart efter dagens sammanträde, 2021-

11-23 kl 17.00. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 239-252 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 253 Dnr 2021-000150 702 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten på Dannys, Mohsin Hamataleb med 
enskild firma  

Ärendet föredras av enhetschef Peter Börjesson.  

Mohsin Hamataleb finns med och företräder under del av ärendet. 

Sammanfattning  

Mohsin Hamtaleb, med enskild firma, org.nr. 19820107–4492, har,  

2021-09-02, hos Socialnämnden i Ronneby, ansökt om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 1 § 

första stycket alkohollagen (2010:1 622) om att servera 

spritdrycker, starköl samt vin & andra jästa alkoholdrycker på 

Dannys, Karlskronagatan 21, 372 30 Ronneby. Serveringstillståndet 

är avsett att gälla året runt. Ansökt serveringstid är kl.11:00-01:00 

söndag till torsdag och kl. 11:00-03:00 fredagar och lördagar.  

 

Sökandes verksamhet är redan igång i den aktuella serveringslokalen och 

Mohsin Hamataleb har, sedan den 23 mars 2021, haft en så kallat 

provtillstånd med serveringstid till kl. 01:00 samtliga dagar. Provtillståndet 

är giltigt längst till och med 2022-01-02. 

Bedömning 

Mohsin Hamtaleb, med enskild firma, org.nr. 19820107–4492, har,  

2021-09-02, hos Socialnämnden i Ronneby, ansökt om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 1 § 

första stycket alkohollagen (2010:1 622) om att servera 

spritdrycker, starköl samt vin & andra jästa alkoholdrycker på 

Dannys, Karlskronagatan 21, 372 30 Ronneby. Serveringstillståndet 

är avsett att gälla året runt.  

 

Ansökt serveringstid är kl.11:00-01:00 söndag till torsdag och kl. 

11:00-03:00 fredagar och lördagar. Serveringstiden ligger inom 

Ronneby kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd. 

 

Prov i alkohollagstiftningen för stadigvarande tillstånd till 

allmänheten är senast 2020-10-08 genomfört av Mohsin Hamatleb 

med godkänt resultat. Uppdaterad anmälan om serveringsansvarig 

personal är inlämnad.  
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Serveringsytor och kök har besiktats av alkohol-och 

tobakshandläggare som bedömt att köket efter senaste besiktningen 

2021-03-12 uppfyller kraven i alkohollagen. Verksamheten har 

vidare anmält och registrerat livsmedelsregistrering enligt yttrandet 

från miljö-och byggnadsnämnden. 

 

Inlämnad meny är granskad och alkohol-och tobakshandläggare gör 

bedömningen att menyn efter komplettering uppfyller kraven för 

stadigvarande tillstånd till allmänheten.  

 

Sökandes verksamhet är redan är igång sedan våren 2021 och 

finansieringen granskades inför denna uppstart.  

 

Räddningstjänsten har lämnat klartecken att de senaste 

anmärkningarna från tillsynsbesök den 3 september 2021 är 

åtgärdade.  

 

Polismyndigheten och miljö-och byggnadsförvaltningen tillstyrker 

emellertid inte ansökt serveringstid till klockan 03:00 fredagar och 

lördagar.  

 

Skatteverkets remissvar visar på återkommande 

betalningsuppmaningar, varav den senaste från maj 2021. Det är 

emellertid endast en av dom, den i maj 2021, som uppkommit efter 

att sökande fick beslut om provtillstånd i våras. Därefter har inte 

några nya betalningskrav/betalningsuppmaningar förekommit. En 

kontrollavgift har dock utfärdats nyligen p.g.a. att sökande inte 

anmält befintligt kassaregister och kontrollenhet till Skatteverket 

samt för att det stod fel verksamhetsnamn och adress på 

kassakvittona och växelkassan inte var registrerad i kassaregistret. 

Sökande har förklarat kontrollavgiften med att han befunnit sig i en 

vårdnadstvist sedan januari 2021 och därför under de 

omständigheterna glömt bort att anmäla ändringarna till 

Skatteverket.  

 

De omständigheter som redogjorts för i samband med sökandes 

skriftliga yttrande på remissinstansernas yttrande kan dock inte 

frånta en tillståndshavare dess ansvar att fullgöra sina skyldigheter 

enligt alkohollagen. Det är heller inte försvarbart att betalningarna 

till Skattekontot regleras i efterhand. En företagare förutsätts 

självmant redovisa och betala skatter och avgifter i rätt tid. Om så 

inte sker och företaget ständigt eller ofta slirar med betalningarna är 

det ett tecken på misskötsamhet. Sökande har emellertid sedan i maj 

2021 bättrat sig på denna punkt och har betalat in avgifter och 
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skatter i tid under den tiden som provtillståndet för alkoholservering 

har varit. Kontrollen med hjälp av kreditupplysningstjänsten SYNA 

ser också bra ut som ovanstående utredning påvisat.  

 

Alkohol-och tobakshandläggare gör bedömningen att de 

anmärkningar på sökandes såväl tidigare som nuvarande 

verksamhet sammantaget inte håller för att neka sökande tillstånd 

helt och hållet. Dock, som ovanstående utredning påvisat, anser 

alkohol-och tobakshandläggare tillståndet fortfarande måste 

begränsas för att tidigare serverings-och ordningsproblematik inte 

ska uppstå igen.  

 

Miljö-och byggnadsnämnden avstyrker dessutom serveringstiden 

till kl. 03:00 fredagar och lördagar i ansökan om serveringstillstånd 

för alkohol till allmänheten på Dannys. Miljö-och 

byggnadsförvaltningen påtalar att om man väljer att starta sin 

verksamhet där det finns bostäder i samma byggnad, har man valt 

en plats där man som verksamhetsutövare kan behöva göra mycket 

åtgärder för att närboende inte ska störas. Exempelvis kan man 

behöva anpassa inriktningen på den verksamheten man driver, 

anpassa öppettider, ha tillräcklig isolering mot närliggande bostäder 

m.m. 

 

Miljö-och byggnadsförvaltningen har även i sitt yttrande upplyst 

sökande om att tidigare verksamhet (nattklubben Puls) genererade i 

en hel del klagomål från närboende. I remissinstansen yttrande 

vidtalas också att sökandes egen tidigare verksamhet också har 

erhållit klagomål om buller och andra brister. Iakttagelser som 

gjorts vid tillsynskontroller på pizzeria Valentinos under hösten 

2020 uppdagades brister i såväl lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder, tobakslagen samt alkoholserveringen. Även 

den verksamheten som nu är igång på restaurang Dannys sedan 

våren 2021 och som har innehaft ett provtillstånd har genererat 

klagomål vad gäller såväl trängsel mellan gäster, att stället har öppet 

längre än vad det får, grannarna störs av gästerna och att det röks 

konstant på uteserveringarna. Klagomålen har endast kunnat 

kontrolleras under dagtid ännu, när de inte varit så många gäster på 

plats.  

 

Miljö-och byggnadsnämnden vill även tillägga att under en del av 

provtillståndets varaktighet har bestämmelserna som reglerar 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen innefattat begränsningar på 

flera sätt, bland annat har serveringsställen endast fått ha sittande 

gäster vilket har gjort att antalet gäster blir begränsat. Ingen dans 
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har tillåtits. Öppettiderna för serveringsstället har reglerats, från 1 

mars – 31 maj 2021 var serveringsställen tvungna att stänga 20:30. 

Under perioden 1 juni – 1 juli 2021 var tiden serveringsställen 

skulle stänga 22:30. Flera verksamheter har alltså inte kunnat 

bedrivas på det sätt dom var tänkta då nattklubbar och liknande inte 

kunnat vara öppna och restauranger behövt stänga långt före sin 

normala stängningstid. Detta bör också beaktas vid utvärdering av 

provtillståndet då alla smittskyddsåtgärder togs bort först den 29 

september 2021. Därmed har sökande inte kunnat nyttja sitt 

provtillstånd till kl. 01:00 samtliga dagar särskilt lång tid och 

ändock har det inkommit klagomål om ljudnivåer.  

 

Polismyndigheten har också yttrat sig i ärendet och anser att 

sluttiden 01:00 vore lämpligare på grund av tidigare historik av 

ordningsproblematik. Polismyndighetens övriga yttrande visar dock 

inte på något som ger skäl att avslå ansökan helt och hållet. Vid en 

tillsyn som polismyndigheten gjort fredagen den 1 oktober 2021 

runt klockan 23 var ordningsläget gott och serveringsnivån okej.  

 

Det kan konstateras att det förekommit anmärkningar under 

provtillståndsperioden vilket inte heller talar för utökad 

serveringstid. Klagomål avseende bland annat att grannar har störts 

av restaurangens gäster och att reglerna i tobakslagen inte följs. Det 

är tillståndshavarens ansvar att se till så att reglerna i så väl 

tobakslagstiftningen som alkohollagstiftningen efterlevs. I sitt 

skriftliga yttrande anför tillståndshavaren att man nu hyr en av 

lägenheterna ovanför restaurangen. När alkohol-och 

tobakshandläggare kontrollerar detta visar det sig att det inte 

stämmer, det är emellertid en anställd på restaurangen som nu bor i 

en av lägenheterna. Det är inte detsamma som att tillståndshavaren 

själv aktivt vidtagit åtgärder för att förhindra att närboende störs, 

vilket har påtalats för sökande. Det är ytterligare cirka 6-7 stycken 

lägenheter precis ovanför restaurangen och samtliga är uthyrda 

enligt sökande själv.  

 

Alkohol-och tobakshandläggare gör bedömningen utifrån ovanstående 

utredning att serveringstiden till kl. 03:00 inte kan tillstyrkas och yrkar på 

avslag på densamma. Musik på uteserveringen får inte spelas efter kl. 22:00, 

annat än under de årliga Tosia bonnadagarna, då eventuell musik på 

uteserveringen kan tillåtas till kl. 01:00. 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av gjord utredning och bedömning föreslår 

alkoholhandläggare att: 
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1. Med stöd av 8 kap 2 § avslå ansökt serveringstid till klockan 03:00 

samt, 

 

2. Med stöd av 8 kap 2 § bevilja Mohsin Hamataleb org.nr. 820107-

4492, ett stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 

vin/andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, med 

serveringstid från kl. 11:00 till kl. 01:00 samtliga dagar.  

 

3. Tillståndet ska vidare villkoras med att personal ska servera 

alkoholdrycker genom bordsservering eller cirkulera i hela lokalen 

och på uteserveringen för att kunna säkerställa överblickbarheten och 

säkerställa att ordning råder på serveringsstället.  

 

4. Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 22:00 samtliga dagar, 

utom under Tosia Bonnadagarna då musik utomhus kan accepteras 

under hela serveringstiden. 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Magnus Björk (S) och Thomas Svensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) Malin Månsson (S) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att bevilja ett stadigvarande tillstånd för 

servering av spritdrycker, vin/andra jästa alkoholdrycker samt starköl till 

allmänheten, för ansökt serveringstid kl.11:00-01:00 söndag till torsdag och 

kl. 11:00-03:00 fredagar och lördagar. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner 

att arbetsutskottet avslår förslag 1 och 2 samt bifaller förslag 3 och 4. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer frågan ifall arbetsutskottet bifaller 

Nicolas Westrups (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.     



 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(12) 
2021-11-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att;  

 

1. Bevilja Mohsin Hamataleb org.nr. 820107-4492, ett 

stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, 

vin/andra jästa alkoholdrycker samt starköl till allmänheten, 

med serveringstid från kl.11:00-01:00 söndag till torsdag 

och kl. 11:00-03:00 fredagar och lördagar.  

 

2. Tillståndet ska vidare villkoras med att personal ska servera 

alkoholdrycker genom bordsservering eller cirkulera i hela 

lokalen och på uteserveringen för att kunna säkerställa 

överblickbarheten och säkerställa att ordning råder på 

serveringsstället.  

 

3. Musik får inte spelas på uteserveringen efter kl. 22:00 samtliga dagar, 

utom under Tosia Bonnadagarna då musik utomhus kan accepteras 

under hela serveringstiden. 

 

Reservation 

Ordförande Therese Åberg (M) reserverar sig mot beslutet att godkänna 

serveringstid till kl. 03:00 fredag och lördag. 

________________ 

Underlag: Utredning- Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 

Dannys, Mohsin Hamataleb med enskild firma 
 
Exp: Akten, alkohol- och tobakshandläggare 
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§ 254 Dnr 2021-000002 006 

Övriga frågor - 2021 

Sammanfattning  

Anna-Karin Wallgren (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i 

socialnämnden 2021-03-25 av kommunstyrelsen och ersattes av Magnus 

Björk (S). Då Anna-Karin Wallgren i sin roll som ledamot i socialnämnden 

även var ersättare i socialnämndens arbetsutskott bör det finnas ett beslut 

som förtydligar att Magnus Björk (S) även tar över denna roll.  

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott förtydligar att Magnus Björk (S) tar över 

platsen som ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Anna-Karin 

Wallgren (S). 

________________ 

Exp: Akten, kanslienheten 


