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Sammanträdesdatum 

2014-11-11 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 – 16 05, 14 40  - 14 50 ajournering  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ingrid Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2014-11-18 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 208 - 226 
 Ann Hermansson  

 Ordförande 

  

 Kristina Valtersson  

 Justerare 

  

 Ingrid Karlsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens Arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2014-11-19 Datum då anslaget tas ned 2014-12-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 
 

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 
 
 
 
Tjänstemän 
 
 
 
 
  
 
 

 
Ylva Särnmark (FP) observerande ersättare 
 
 
 
Nina Bjelke, enhetschef § 208 - 223 
Jessica Bergkvist, enhetschef § 223 
Esti Besedes, alkoholhandläggare § 224-226 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 208 - 223 Sekretess. 4-20 

§ 224 XXXXX Åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

21-23 

§ 225 XXXXX - Åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

24-25 

§ 226 Övriga ärenden/frågor. 26 
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§ 224 

XXXXX – Åtgärd avsende tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet  

XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 

jästa alkoholdrycker vid serveringsstället XXXXX. 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.  

 

UTREDNING 
Översiktlig beskrivning av serveringsstället  

XXXXX bedriver sedan 2010-01-12 restaurangverksamhet på serveringsstället 

XXXXX. Serveringsstället ligger på XXXXX. På serveringsstället får vistas 

högst 35 personer vid samma tillfälle. Serveringsverksamhet sker också året runt 

på en tillhörande uteservering. 

 

BEDÖMNING 
 

Utredarens överväganden 

I den nu gällande Alkohollagen finns ett flertal regler, vilka reglerar 

tillståndshavarens ansvar. Under den aktuella kvällens tillsyn 

uppmärksammades misskötsamhet och försummelse avseende flera olika 

punkter. 

 

Enligt Alkohollagens 8 kap 18§ föreskrivs att ”Tillståndshavaren eller av denne 

utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara 

närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.” Vidare föreskrivs i 

3 kap 5§ st. 2 att ”Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska 

se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.” och enligt 3 kap 8§ 
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st. 1 gäller att ”Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart 

påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.”  

 

Vid den aktuella tillsynen framkommer att kvällens personal består av en 

serveringsansvarig samt en entrévärd. Eftersom serveringsstället har väldigt 

många gäster den aktuella kvällen, så är det omöjligt för serveringsansvarig att 

ha kontroll över entré samt uteservering. Detta får till följd att gästerna kan gå in 

och ut, helt obehindrat, med sina alkoholdrycker samt att berusade personer kan 

bli serverade alkohol av andra gäster på serveringsställets uteservering.  

 

Enligt Alkohollagens 8 kap 23§ gäller att ”Från ett serveringsställe med 

serveringstillstånd får inte någon medföra spritdrycker, vin, starköl eller andra 

jästa alkoholdrycker som har serverats i lokalen.” Vid den aktuella tillsynen var 

det många gäster som stod på gatan och drack öl samt whiskey. Vidare var det 

många som sprang in och ut med sina alkoholdrycker, då de skulle till 

serveringsställets uteservering. På grund av att serveringsansvarig var upptagen 

med serveringen, så hade hon ingen möjlighet att ha nödvändig uppsikt.  

 

Den aktuella situationen kan leda till meddelande om erinran, varning eller 

återkallelse av serveringstillståndet. Tillståndshavaren har redan varit föremål 

för flera utredningar under föregående år, på grund av brister på 

serveringsstället, gällande ordning och nykterhet. Detta, sammantaget med den 

aktuella situationen under tillsyn 2014-10-18, föranleder att erinran och varning 

inte längre är tillräcklig åtgärd. Med anledning av detta bedömer undertecknad 

att serveringstillståndet skall återkallas. 

 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 

 
Förslag till beslut 
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut 

 

XXXXX med, med serveringsställe XXXXX, återkallas i enlighet med 9 kapitlet 18 § 

alkohollagen, med anledning av att flera av serveringsställets gäster medförde alkohol ut 

på gatan samt med anledning av att flera överserverade gäster vistades på serveringsytan.  

 

Ägarna till XXXXX har begärt företräde och lämnar sin syn och en redovisning av vad 

som skett på XXXXX. Därefter visas en Power Point presentation hur de i framtiden har 

tänk att marknadsföra XXXXX.  
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Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Larsson (RP), 

Ingrid Karlsson (S), Åsa Evaldsson (M), Ewa Svensson (S), tjänstgörande 

ersättare Kerstin Haraldsson (C) samt observerande ersättare Ylva Särnmark 

(FP). 

 

Förslag till beslut 
Utifrån ovanstående ägarinformation lämnar utredaren ändrat beslutsförslag 

enligt följande: 

 

XXXXX med organisationsnummer XXXXX, med serveringsställe XXXXX, meddelas 

en varning enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen, med anledning av att flera av 

serveringsställets gäster medförde alkohol ut på gatan samt med anledning av att flera 

överserverade gäster vistades på serveringsytan.  

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX med organisationsnummer 

XXXXX, med serveringsställe XXXXX, meddelas en varning enlighet med 9 

kapitlet 18 § alkohollagen, med anledning av att flera av serveringsställets gäster 

medförde alkohol ut på gatan samt med anledning av att flera överserverade 

gäster vistades på serveringsytan. 

 

En uppföljning i ärendet ska ske då det förutsätts att en radikal förändring av 

verksamheten sker. 

_____________________ 
 
 
Exp. 

XXXXX 
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 § 225 

XXXXX – Åtgärd avsende tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet. 

 

XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin spritdrycker och andra 

jästa alkoholdrycker vid XXXXX. 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 
 

Utredarens överväganden 

Enligt Alkohollagens 8 kap 18§ skall ”Tillståndshavaren eller av denne utsedd 

serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på 

serveringsstället under hela serveringstiden.” Vid tillsyn 2014-09-27 

framkommer att den personal som är i tjänst, inte är anmäld som 

serveringsansvarig. I och för sig finns inga gäster på serveringsstället, men om 

serveringsstället håller öppet och erbjuder alkoholservering, så skall det finnas 

någon, som är ansvarig för denna alkoholservering.  

 

Enligt uppgift från personal samt från XXXXX själv, så har han varit bortrest 

under en period om två veckor. XXXXX, som var den ende som vid det aktuella 

tillfället var anmäld som serveringsansvarig, arbetar endast på förmiddagarna, då 

ingen alkoholservering sker. Därför har serveringsstället varit utan 

serveringsansvarig i alla fall under tillståndshavarens två veckor långa 

utlandsresa.  

 

Serveringsstället är inte av nattklubbskaraktär och har heller inte många yngre 

gäster eller gäster som endast besöker serveringsstället för att dricka alkohol. 

Den aktuella kvällen fanns heller inga gäster på serveringsstället. Med anledning 

av ovanstående kan åtgärden stanna vid att tillståndshavaren meddelas en 

erinran, i enighet med Alkohollagens 9 kap 17§. 

 

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 XXXXX med organisationsnummer XXXXX meddelas en erinran i enlighet 

med 9 kapitlet 17 § alkohollagen, med anledning av att serveringsstället inte haft 

någon serveringsansvarig på serveringsstället under en period av åtminstone två 

veckor. 
 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C) samt ledamot Ingrid Karlsson (S). 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar XXXXX med organisationsnummer 

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

anledning av att serveringsstället inte haft någon serveringsansvarig på 

serveringsstället under en period av åtminstone två veckor. 

_____________________ 
 
 
Exp. 

XXXXX 
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§ 226 

Övriga ärenden/frågor 

 

Sammanfattning  

Alkoholhandläggare Esti Besedes lämnar en redovisning om det rättsliga läget gällande 

Restaurang Mat & Dryck/Victoria i Backaryd. 

Deltar i debatten 
Ordförande Kristina Valtersson (C), ledamöterna Birgitta Larsson (RP), 

Ingrid Karlsson (S), Åsa Evaldsson (M), Ewa Svensson (S), tjänstgörande 

ersättare Kerstin Haraldsson (C) samt observerande ersättare Ylva Särnmark 

(FP). 

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att alkoholhandläggare Esti Besedes 

ges i uppdrag (delegation) att fortsättningsvis lämna yttrande i ärendet 

gällande Restaurang Mat & Dryck/Victoria i Backaryd samt att redovisa 

dessa för Socialnämndens arbetsutskott. 

_____________________  
 
Exp. 
Esti Besedes 

 


