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Beslutande 

Kristina Valtersson (C) Ersättare: 
Ingrid K Karlsson (S) Birgitta Lagerlund (M) tjänstgörande ersättare 
Åsa Evaldsson (M) Ylva Särnmark (FP) observerande ersättare 
Ewa Svensson (S)  

 

  
 
Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare. 
 
Övriga deltagare, delvis: Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen Nilsson verksamhetschefer, Ann-Louise 
Bolwede-Smith enhetschef, Jessica Bergqvist enhetschef, Anna Lindén ekonom 
 
Utses att justera: Ingrid Karlsson 
  
 
Justeringens plats och tid:    Kommunledningsförvaltningen 2013-06-20 
 
 
 
Sekreterare: Ann Hermansson Paragrafer: 92 - 114   
 
 
 
Ordförande: Kristina Valtersson  
 

 
 
Justerande: Ingrid Karlsson   
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Sammanträdesdatum: 2013-06-11 
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Datum för anslags nedtagande:  2013-07-12 
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2013/87 

§ 92  Förslag till budget 2014-2015, samt plan 2016-2017 för Socialnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-03 Förslag till budget 2014-2015, samt plan 

2016-2017 för Socialnämnden  
   

      

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar tillsammans med verksamhetscheferna Eira Bring, 
Jörgen Nilsson och Göran Fridh och ekonom Anna Lindén ett förslag till budget för 2014- 2015. 
samt plan 2016-2017, där även nämndens mål ingår. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Ingrid 
Karlsson, (S), Ewa Svensson, (S), tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M), samt 
observerande ersättare Ylva Särnmark, (FP). 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet och översänder ärendet till 
Socialnämnden för beslut, med smärre justeringar i texten. 
_____________________ 
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2012/121 

§ 93 XXXXXX -  Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-11 Ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten., 
XXXXXX. 

   

 
Alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
XXXXXX har hos Ronneby kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 1 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa 
alkoholdrycker vid serveringsställe på XXXXXX. Serveringstillståndet är avsett att gälla 
året runt.  

Bedömning 
XXXXXX inkom med ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 2012-10-11, men 
med hänsyn till omständigheter, kopplade till sökanden, så har utredningen legat vilande 
under en period. Nu är dock samtliga frågor gällande tidigare oklarheter utredda, varför 
utredningen åter har aktualiserats. Nya remisser har skickats till remissinstanserna, med 
hänsyn till tidsutdräkten.  
 
Flera besök har företagits på den sökta serveringsytan. Vid senaste besöket, 2013-05-08, 
deltog undertecknad, Natalie Karlsson från Miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
XXXXXX.  
 
Vid besöket tittades på det kök, som är tänkt att användas vid serveringen. Vidare lämnade 
XXXXXX information, beträffande den verksamhet som XXXXXX har planerat för de 
aktuella lokalerna.  
 
De kommer att ha, i genomsnitt 8-10 arrangemang/år, i lokalerna på XXXXXX. Antalet 
kan dock variera mellan 2-25 arrangemang, under ett specifikt år. Av dessa kan ett par vara 
av den karaktären att mat kommer att erbjudas från en meny. XXXXXX. Enligt XXXXXX 
är den meny, som har inkommit i samband med ansökan, att betrakta som en festmeny och 
kommer alltså inte att finnas på serveringsstället dagligen. Vidare förklarar XXXXXX, att 
de vid konserter och mässor endast kommer att servera enklare mat, såsom hamburgare 
eller pizza. I övrigt kommer de endast att servera kaffe och frallor till gäster, under 
pågående konferens. Någon daglig restaurangverksamhet kommer alltså inte att bedrivas i 
de aktuella lokalerna. 
 
Ovanstående beskrivning är enligt alkohollagstiftningen inte tillräcklig, för att ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten skall kunna beviljas. Visserligen har 
lagstiftaren gjort de nya kraven något enklare, gällande kökets beskaffenhet, men 
fortfarande skall serveringsstället kunna tillhandahålla tillredd mat, för att kunna erhålla 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. I förarbetena till Alkohollagen säger man 
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att ”Matservering skall även i fortsättningen vara ett grundläggande krav för 
serveringstillstånd.” Vidare uttrycker man att ”Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla 
ett varierat utbud av maträtter, dvs. mat som har tillagats eller tillretts för att utgöra en del 
av en måltid. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.” I 
förarbetet står också att ”Serveringstillstånd skall inte medges om enbart enklare 
anrättningar, såsom t.ex. smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd erbjuds.”  
 
Enligt den beskrivning och redogörelse, som lämnats av XXXXXX, beträffande den 
planerade verksamheten i de aktuella lokalerna, kommer sökanden inte att kunna uppfylla 
de krav som uppställs i lagstiftningen. Det är endast vid ett eller två tillfällen som mat 
kommer att erbjudas från en meny. I övrigt kommer matutbudet att röra sig om enklare 
rätter, såsom hamburgare och pizzabitar. Enligt Alkohollagen kan sådan enklare mat vara 
godkänd att serveras efter klockan 23:00 på ett serveringsställe. De enstaka tillfällen, då 
mat kommer att tillhandahållas, kan inte anses tillräckigt för att erhålla ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. XXXXXX blir informerade om det rådande rättsläget, 
vid besöket på XXXXXX och XXXXXX anför att han önskar att hänsyn ska tas till att 
XXXXXX är en stor arbetsgivare, som sysselsätter många kommuninvånare och att de 
också bidrar till stora skatteintäkter. Vidare att ett avslag på ansökan om serveringstillstånd 
kan medföra stora förluster för XXXXXX och i förlängningen även Ronneby kommun. 
 
Den samlade bedömningen visar att XXXXXX i och för sig uppfyller Alkohollagens krav 
gällande restaurangkökets samt serveringslokalens utformning samt utrustning, men de 
uppfyller inte de krav som uppställts i lagen beträffande tillhandahållande av lagad, eller på 
annat sätt tillredd, mat. Alkohollagen är en social skyddslag och reglerar vad som krävs för 
att få servera alkoholdrycker. När det gäller tillstånd att servera alkohol, varken kan eller 
ska vi göra näringspolitiskt ställningstagande. Alkoholen är avsedd att vara ett komplement 
vid servering av mat och detta kan inte anses uppfyllt av den verksamhetsbeskrivning som 
lämnats beträffande den planerade verksamheten på XXXXXX.  
  
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen, både vid besök på 
serveringsstället samt via mail. 
 
Svar på kommunicering bifogas utredningen som bilaga. 

Förslag till beslut 
att avslå XXXXXX ansökan om tillstånd för stadigvarande servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsyta i XXXXXX.  
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Kristina Valtersson, (C), ledamöterna Åsa Evaldsson, (M), Ingrid 
Karlsson, (S), Ewa Svensson, (S), tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M), samt 
observerande ersättare Ylva Särnmark, (FP). 
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Yrkanden 
Ingrid Karlsson, (S) och tjänstgörande ersättare Birgitta Lagerlund, (M), yrkar bifall till att avslå 
Ronneby Brunns ansökan om alkoholtillstånd. 

Propositionsordning 
Ordförande Kristina Valtersson, (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Socialnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avslå XXXXXX ansökan om tillstånd för 
stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på serveringsyta i XXXXXX. 
_____________________ 
Exp. 
XXXXXX
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§ 114 Övriga frågor.   
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