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Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 – 16 10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ingrid Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-05-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 93 -  110 

 Ann Hermansson  

 Ordförande 
  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 
  

 Ingrid Karlsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-05-13 

Datum då anslaget sätts upp 2014-05-20 Datum då anslaget tas ned 2014-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Ann Hermansson  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Kristina Valtersson (C) Ordförande 
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande 
Ingrid K Karlsson (S) 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Ewa Svensson (S) 
 
 

  
 

Övriga närvarande  

Ersättare Ylva Särnmark (FP) obs ers. 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Nina Ilvell, enhetschef, delvis 
Jessica Bergkvist, enhetschef, delvis 
Esti Besedes, alkoholhandläggare, delvis 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 108 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Eringsboda Brunn……………………………………………… 
 

21 

§ 109 Åtgärd avseende tillstånd att servare alkoholdrycker, 
Restaurang Karö, Ronneby………………………………….. 
 

23 

§ 110 Övriga ärenden/frågor…………………………………………. 25 
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§ 108 

 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, 
XXXXX 
 

Sammanfattning  
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar utredning i ärendet. 
 
XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid XXXXX. Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning 
och utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller 
återkallelse av tillstånd är aktuell. 
 
Utredarens överväganden 
Enligt PM från tillsyn 2014-04-06 bedömer polisen att ordningsläget gällande 
nykterheten inte uppfyller alkohollagstiftningens krav på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Alkohollagens 3 kap 8§ är det inte tillåtet för en tillståndshavare att servera 
alkohol i den kvantitet, att gästen blir märkbart påverkad. Det är inte heller tillåtet att 
släppa in gäster på serveringsstället, om de är märkbart påverkade. Med hänsyn till detta 
bör personer som är märkbart påverkade avvisas från serveringsstället.  
 
Kommunicering 
Utredningen skickades till tillståndshavaren 2014-05-05. Tillståndshavaren har 
informerats om möjligheten till företräde på Socialnämndens arbetsutskotts möte  
2014-05-13. 

 
Förslag till beslut 
XXXXX meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med 
anledning av hög berusningsgrad hos flera gäster. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Ingrid 
Karlsson (S), Ewa Svensson (S), Birgitta Larsson (RP) samt observerande 
ersättare Ylva Särnmark (FP). 
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Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX meddelas en varning i enlighet med 9 
kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av hög berusningsgrad hos flera gäster. 
 
________________ 

Exp. 
XXXXX  
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 109 

 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker, 
restaurang Karö, Ronneby 
 

Sammanfattning  
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar utredning i ärendet. 

Karön Center AB har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid 
Restaurang Karö, RONNEBY. Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått 
anledning utreda huruvida en återkallelse av serveringstillståndet är aktuell. 
 
Utredning 
Översiktlig beskrivning av serveringsstället. Karö Center AB är ett serveringsställe, 
beläget på Karön. Byggnaden ägs av Ronneby Kommun, som har arrenderat ut lokalen 
för restaurangverksamhet. Karön Center AB har idag ett stadigvarande tillstånd att 
servera alkohol till allmänheten inne i byggnaden samt på en inhägnad uteservering. Den 
huvudsakliga verksamheten har bedrivits under sommarsäsongen. 
 
2014-03-27 framkommer, vid telefonsamtal med Torbjörn Lind, att kommunen sagt 
upp hyresavtalet med Karön Center AB/Nicklas Platow och att tillståndshavaren inte 
längre har rätt att använda lokalerna på Karön. 
 
Bedömning 
Enligt alkohollagens 8 kap 14 § skall serveringstillstånd omfatta "ett visst avgränsat 
utrymme, som disponeras av tillståndshavaren". Med anledning av att hyresavtalet 
upphört mellan tillståndshavare och fastighetsägare, måste serveringstillståndet 
återkallas eller sägas upp på egen begäran. Tillståndshavaren har erbjudits flera 
tillfällen att säga upp sitt tillstånd, men detta har inte skett. Därför återstår för 
kommunen att återkalla serveringstillståndet. 
 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 1 7 § Förvaltningslagen. 
Detta har skett genom att mail skickats till tillståndshavaren, gällande upphörande av 
hyresavtal. Utredningen har skickats till tillståndshavaren 2014-05-05, då han också 
informerats om möjligheten till företräde på Socialnämndens Arbetsutskotts möte  
2014-05-13. 
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Förslag till beslut 
att serveringstillståndet för Karö Center AB med organisationsnummer XXXXX  
återkallas enligt alkohollagens 9 kap, 18 § med anledning av att hyresavtalet mellan 
tillståndshavaren och Ronneby kommun upphört och tillståndshavaren, fr o m 2014-01-
01, inte disponerar den aktuella serveringslokalen. 
 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Ingrid 
Karlsson (S) samt observerande ersättare Birgitta Lagerlund (M). 

 
Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att serveringstillståndet för Karö Center AB med 
organisationsnummer XXXXX, återkallas enligt alkohollagens 9 kap, 18 § med 
anledning av att hyresavtalet mellan tillståndshavaren och Ronneby kommun upphört och 
tillståndshavaren, fr o m 2014-01-01, inte disponerar den aktuella serveringslokalen. 
________________ 
 

Exp. 
Karö Center AB, Niklas Platow 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 110 

 
Övriga ärenden/frågor 

 

Sammanfattning  
Alkoholhandläggare Esti Besedes lämnar information om 
Förvaltningsrättens dom gällande restaurang Victoria AB i Backaryd. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Ingrid Karlsson (S), Ewa 
Svensson (S), Åsa Evaldsson (M) samt Birgitta Larsson (RP). 

 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
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