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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 Kerstin Haraldsson (C) obs ers. 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Nina Bjelke, enhetschef, §§ 167-178 

Camilla Frost Heimfors socialsekreterare, §§ 167-178 

Jessica Bergkvist, enhetschef, § 180 

Ann-Louise Bolwede- Smith, enhetschef § 179-180 
Esti Besedes, alkoholhandläggare, § 181-183 

Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 181 XXXXXX- Åtgärd avseende tillstånd att 

servera alkoholdrycker 

 
20-21 
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alkoholdrycker 
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24 

§ 184 Övriga ärenden/frågor 25 
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§ 181 

 
XXXXXX- Åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besesdes föredrar utredning i ärendet. 

 

XXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 

alkoholdrycker vid XXXXXX, Ronneby. Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl 

fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 

alkohollagen (1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, varning eller 

återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 

 

Bedömning 

Vid upprepade besök på serveringsstället har framkommit att endast smörgåsar och 

våfflor funnits på menyn. Trots att alkoholhandläggaren påpekat detta, vid varje 

besökstillfälle, så har ingen ändring skett gällande matutbudet.  

 

Enligt 8 kap. 15 § i Alkohollagen får stadigvarande tillstånd att servera alkohol till 

allmänheten medges ”endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till 

serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna 

skall kunna erbjudas ett varierat utbud at maträtter”. Detta förtydligas i förarbetet till 

Alkohollagen  där det står att ”såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter ska kunna 

erbjudas”.  Vidare framkommer att ”Serveringstillstånd skall inte medges om enbart 

enklare anrättningar, såsom t.ex. smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd 

erbjuds. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte heller 

i fortsättningen ska kunna komma ifråga för serveringstillstånd”.  

 

Egentligen torde ovanstående förhållanden vara grund för en varning eller återkallelse av 

serveringstillståndet men med hänsyn till att den aktuella säsongen är passerad så kan 

åtgärden stanna vid att XXXXXX tilldelas en erinran, enligt 9 kap. 17§ Alkohollagen. 

Dock bör ovanstående förhållanden vägas in vid servering under sommaren år 2015. 

 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

 

Förslag till beslut 

Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut 
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att XXXXXX med organisationsnummer XXXXXX meddelas en erinran i enlighet med 

9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av bristande matutbud, då de underlåtit att 

servera tillredd mat på serveringsstället XXXXXX. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Ewa 

Svensson (S) samt Birgitta Larsson (RP). 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXXX med organisationsnummer 

XXXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med 

anledning av bristande matutbud, då de underlåtit att servera tillredd mat på 

serveringsstället XXXXXX. 

________________ 

Exp. 
XXXXXX 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 182 

XXXXXX – Åtgärd avseende att servera alkoholdrycker 

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besesdes föredrar utredning i ärendet. 

 

XXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid XXXXXX 

Ronneby. Socialkontoret har på nedan angivna skäl fått anledning 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.  
 

 

Bedömning 

Sökanden inkom med ansökan om utökat tillstånd, avseende utökad serveringsyta, 2013-

05-20. Vid Räddningstjänstens tillsyn 2013-09-30 framkom flera anmärkningar, vilka 

skulle åtgärdas för att lokalen skulle anses vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.  

 

Enligt 8 kap. 16§ Alkohollagen skall en lokal, som används för servering till allmänheten 

eller slutna sällskap för stadigvarande servering, vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Detta torde innebära att anmärkningar, i tillsynsprotokoll från Räddningstjänsten, skall 

åtgärdas innan tillstånd kan beviljas. Trots upprepade påminnelser har sökanden inte 

åtgärdat Räddningstjänstens anmärkningspunkter, varför Räddningstjänsten inte kunnat 

meddela undertecknad att lokalen är godkänd som serveringslokal. Detta har medfört att 

tillståndshavaren inte kunnat erhålla ett serveringstillstånd för den utökade 

serveringsytan.  

 

Vid rutintillsyn 2014-07-12 satt merparten av serveringsställets gäster på den utökade 

serveringsyta, som inte omfattas av befintligt serveringstillstånd. Gästerna hade serverats 

och drack både starköl och vin.  

 

Utredaren anser att tillståndshavaren haft väldigt lång tid på sig, att vidta erforderliga 

åtgärder, för att hinna få ett serveringstillstånd för aktuell yta. Vidare har han blivit 

påmind vid flera tillfällen, att tillstånd inte kan utfärdas förrän Räddningstjänsten 

meddelat att lokalen är godkänd för servering och att han därför inte får servera 

alkoholdrycker på den utökade ytan. Trots detta har alkoholdrycker serverats under den 

aktuella kvällen.  
 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
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Förslag till beslut 

Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut 

 

att XXXXXX, med organisationsnummer XXXXXX meddelas en erinran i enlighet med 

9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av servering av alkoholdrycker på en yta, 

vilken inte omfattas av serveringstillstånd. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C) och ledamot Ingrid Karlsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar XXXXXX, med organisationsnummer XXXXXX 

meddelas en erinran i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av 

servering av alkoholdrycker på en yta, vilken inte omfattas av serveringstillstånd. 

________________ 

 
Exp. 
XXXXXX 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
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§ 183 Dnr 2014-000017  

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Ordförande Kristina Valtersson (C), redovisar att det inkommit följande inbjudningar: 

Ronneby och Karlhamns kommun inbjuder till föreläsning – Cannabis och Spice – 

likheter och olikheter, den 7 oktober kl 13 00 – 16 00, Kunt Hahnsskolan, Ronneby. 

Inbjudan till årets Psykiatrivecka den 6 – 12 oktober ett samarbete mellan 

Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, Hjärnkoll samt Kommun och Landstingspsykiatrin 

i Blekinge. 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ta upp inbjudan gällande Cannabis och Spice – 

likheter och olikheter den 7 oktober kl 13 00 – 16 00 Kunt Hahnsskolan, Ronneby på 

Socialnämnden. 

Låta Kristina Valtersson (C), delta i årets Psykiatrivecka, torsdagen den 9 

oktober, på Temadag om nationella riktlinjer för schizofreni och 

schizofreniliknade tillstånd. 

 

Låta Ingrid Karlsson (S) delta i årets Psykiatrivecka, fredagen den 10 

oktober, på Sv Arena, Studieförbundet Vuxenskolans dialogmöten kring 

aktuella samhällsfrågor 

________________ 

Exp. 
Kristina Valtersson 
Ingrid Karlsson 
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§ 184 

 
Övriga ärenden / frågor 

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes lämnar information om rättsläget gällande 

Restaurang Victoria/Mat & Dryck AB i Backaryd. 

 

Åsa Evaldsson (M), framför att Socialförvaltningen bör vara uppmärksam 

på SKL:s Utveckling av – Öppna jämförelser, Brukarenkäter. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) genomför öppna jämförelser där man kan se och jämföra kvalitet, resultat och 

kostnader för olika delar av den kommunala verksamheten.  Ett förtydligande kommer att 

sändas ut den 11 september.  

En skriftlig redovisning från Öppna jämförelser avseende Ekonomiskt bistånd lämnas ut 

till ledamöterna. 

Vidare ställer Åsa Evaldsson (M), frågan angående den ekonomiska situationen i 

Socialnämnden. 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich svarar att arbetet med Tertial II på går och kommer 

att redovisas på Socialnämndens sammanträde. 

Deltar i debatten 

Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Ingrid 

Karlsson (S), Ewa Svensson (S), Birgitta Larsson (RP) samt observerande 

ersättare Kerstin Haraldsson (C). 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera övriga ärenden/frågor till 

protokollet. 

________________ 


