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2013/19 

§ 17 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker XXXXXX, Ronneby.   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-25 Utredning med anledning av tillsyn - 

ifrågasatt åtgärd. Kommunicering till 
tillståndshavaren., Socialnämnden 

   

 
XXXXXX framförde sina synpunkter i ärendet inför Socialnämndens arbetsutskotts ledamöter och 
observerande ersättare. 
 
Verksamhetschef Göran Fridh informerar om ärendet gällande åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker på XXXXXX i Ronneby. 

Sammanfattning 
XXXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl vin spritdrycker vid XXXXXX, Ronneby. 
Socialkontoret 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 
Enligt Alkohollagen skall ordning och nykterhet råda på ett serveringställe och det åligger 
tillståndshavaren att se till att så sker. Vid tillsynen 2012-12-14 var ordningen tämligen god i 
serveringlokalen. Dock uppmärksammade polisen att en person var berusad. Denne avvisades från 
serveringen under tiden som alkoholhandläggaren och tillsynsman från Länsstyrelsen pratade med 
tillståndshavaren. Det är oklart om mannen varit berusad redan då de kom till serveringsstället 
eller om han blivit överserverad på XXXXXX. I båda fallen har dock tillståndshavaren agerat fel.  
 
Då tillsynen inleddes befann sig tillståndshavaren i köket och hade därför inte upptäckt den 
berusade mannen. Denne borde dock ha blivit avvisad av serveringspersonal eller entrévärd långt 
tidigare än vad som skedde, med anledning av hans tillstånd. Det är alltså ingen förmildrande 
omständighet, att tillståndshavaren inte varit medveten om att mannen befann sig på 
serveringsstället. 
 
Vad gäller händelsen 2012-12-29 är det oklart om vad som skedde. Det skall dock poängteras att, i 
en entrévärds arbetsuppgifter, bör ingå att uppträda på ett sådant sätt, att bråk i möjligaste mån 
undviks. Enligt uppgift från polisen, så bidrog XXXXXX uppträdande snarare till att elda på den 
aggressiva stämningen ytterligare, vid pågående bråk. 
 
I bedömningen bör också vägas in, att serveringsstället tilldelats en erinran 2011-11-08 samt 2013-
01-15 på grund av att det, vid båda tillfällena, vistades personer med hög berusningsgrad på 
serveringsstället.  
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Förslag till beslut 
Utifrån ovanstående utredning lämnar utredaren följande förslag till beslut 
 
att XXXXXX meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 17 § alkohollagen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Kristina Valtersson, C, Birgitta Larsson, RP, Ingrid K Karlsson, S, 
Åsa Evaldsson, M, Ewa Svensson, S och observerande ersättare Leif Olsson S. 
 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXXX meddelas en varning i enlighet med 9 kapitlet 
17 § alkohollagen. 
_____________________ 

Exp. 
XXXXXX 
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2013/25 

§ 26 Information om förslag till nya taxor avseende serveringstillstånd för 
provsmakning, provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt cateringtillstånd. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet om förslag till nya taxor avseende 
serveringstillstånd för provsmakning, provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt 
cateringtillstånd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Kristina Valtersson, C, Ewa Svensson, S, Åsa Evaldsson, M, 
observerande ersättare Leif Olsson, S och Ingrid K Karlsson, S. 

Yrkande 
Ledamot Åsa Evaldsson, M, yrkar att det ska finnas med redovisning av statistik som underlag för 
diskussion gällande taxehöjning. 

Proposition 
Ordförande Kristina Valtersson, C ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden om indexhöjning av taxor avseende 
serveringstillstånd för provsmakning, provsmakning av egentillverkad alkoholdryck samt 
cateringtillstånd. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ta upp eventuell taxehöjning av serveringstillstånd med 
mera till nämndens arbetsutskott den 12 mars 2013. 

_____________________ 

Exp: 
Socialnämnden  
Esti Besedes 
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