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Beslut om serveringstillstånd Restaurangpartner i Skaraborg AB
Bam- och un gdomsutsko ttets beslut
Barn- och un gdomsutskottet beslutar att återkalla serveringstillståndet en ligt 9 kap
18 § (alkohollagen 20 l O: 1622) för Restaurangpartner i Skarabo rg AB
organisationsnummer 556578-1936, Cafe Grönköping i Hjo då fö retaget genom
ekonom isk misskötsamhet har brutit mot 8 kap 12 § (alkohollagen 2010: 1622).

Bakgrund
Restaurangpartner i Skaraborg AB o rganisationsnummer 556578-1936 har
medde lats till stånd för att servera starköl, vin och spritdrycker vid Cafe
Grönköping i Hjo kommun. Individ- och fami ljeomsorgen har utrett huruvida
serveringsverksamheten bedrivits i enlighet med reglerna i alkohollagen
(20 10: 1622) samt huruvida åtgärder i form av återkal lelse av ti llstånd är
nödvänd igt.
Företaget innehar en stor skatteskuld som har gått till Kronofogden och har pga.
detta bruti t mot alkoho llagen. Förvaltningen har bedömt detta som ekonomiska
misskötsamhet
Vid sammanträdet 2012-06 -27 framkommer att advokat Matthias von Lempruch,
Wieistrands Advo katbyrå önskar att beslutet kommer att gäll a fr.o.m
nästkommande vecka.
Handlinga r
Individ- och familj eomsorgschefens missiv 20 12-06-18.
Utredning Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 20 12-06- 18.
Restaurangpartner i Skaraborg AB, med bilagor.
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Matthias von Lempruch, Wistrands Advokatbyrå
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