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2012/133 

§ 13  Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker - XXXXX 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-15 Utredning med anledning av tillsyn, 

XXXXX 
   

      

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
XXXXX har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
vid XXXXX, Ronneby. Socialkontoret har på skäl, (enligt utredning) fått anledning att utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen (1994:1738) samt 
huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  

Bedömning 
Alkohollagen är mycket klar beträffande att ordning och nykterhet skall råda på ett serveringsställe 
och att det är tillståndshavarens ansvar att se till att så sker. Ordningen var tämligen god i 
serveringslokalen och inga tomma flaskor och glas fanns på borden. Dock var nykterheten inte lika 
god och i synnerhet utmärkte sig en man, som befann sig inne i lokalen, samt ytterligare en man, 
som just blivit hjälpt ut till uteserveringen. De är oklart om männen varit berusade, redan då de kom 
till serveringsstället eller om de blivit överserverade på XXXXX. I båda fallen har dock 
tillståndshavaren agerat fel. 
 
Då tillsynen inleddes befann sig tillståndshavaren i köket och hade därför inte upptäckt att den 
berusade mannen hängde över bordet. Detta är dock inte någon förmildrande omständighet då även 
övrig personal, som jobbade i baren, skulle ha agerat och avvisat mannen. Även det faktum, att det 
var så många gäster på serveringsstället, kan ha bidragit till att uppsikten försvårades och därmed 
också möjligheten att upptäcka de båda berusade männen i ett tidigt skede. Hade tillståndshavaren 
varit i färd med att avvisa mannen, som fortfarande var kvar på serveringsstället, då 
alkoholhandläggaren och polisen anlände, så är det möjligt att frågan hamnat i ett annat läge. 
 
Slutligen ska det också vägas in i bedömningen, att serveringsstället tilldelats en erinran på grund 
av att en mycket berusad man satt och sov vid ett bord. Detta upptäcktes vid en tillsyn och inte 
heller då hade tillståndshavaren agerat enligt alkohollagstiftningen och avvisat personen i fråga. 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

Förslag till beslut 
Utifrån utredning föreslås att XXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kap 17 § alkohollagen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Birgitta Larsson, RP, ledamöterna Ingrid Karlsson, S, och Ewa 
Svensson, S. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(5) 

 
Socialnämndens arbetsutskott 2013-01-15 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att XXXXX meddelas en erinran i enlighet med 9 kap 17 § 
alkohollagen.  
_____________________ 
Exp. 
XXXXX
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§ 14  Övriga frågor. 
 
Ordförande Birgitta Larsson, RP, informerar om att det kommit en inbjudan från BUP i Blekinge 
till en föreläsning om ”Hemmasittare” den 4 februari på Ronneby Brunn. Ingrid Karlsson, S, 
anmäler sitt intresse. 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich redovisar att Socialförvaltningen fått741 tkr i prestationsmedel 
från Socialstyrelsen.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att låta Ingrid Karlsson, S, delta i föreläsningen 
”Hemmasittare”. 
 
Notera övrig information till protokollet. 
_____________________ 
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