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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och t1d

stadshuset, Öringen, kl. 15:00- 15: l o

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersattare

Petter Jönsson (Fp), ordförande
Gert Franzen (C),
Liselotte Karlsson (S)
Metj a Wester (S)

Christer Klang (M)

ö vriga deltagande

Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Liselotte Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 2013-05-29

Underskrifter
Paragrafer

ordförande

Justerare

26

Petter Jönsson
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Liselotte Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkämagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

20 13-05-29

Datum för
anslags uppsåttande

2013-05 -29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Da tum för
anslags nedtagande
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Amanda Andersson

20 13-06-20
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Bu § 26

2013-77

Ansökan om serveringstillstånd Strand Restaurang och Pub
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avslå ansökan om serveringstillstånd för
Madeleine Wenner, 6408 19-6944, m. u.f. Strand Restaurang och Pub då sökanden
inte uppfyller lämplighetskravet i 8 kap 12 § alkohollagen.

Bakgrund
Malin Wenner, 6408 19-6944, har hos individ- och familjeomsorgen ansökt om
serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (20 l 0: 1622) för att under
perioden maj-september servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker på Strand Restaurang och Pub, Långgatan 5, 544 30 Hjo.
Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen mellan juni-september och med
serveringstid mellan kl.11 :00-0 l :00.
Förvaltningen finner att sökanden i Tingsryds kommun bedrivit annan
tillståndspliktig verksamhet. Denna verksamhet har bedrivits i strid mot
alkohollagen varför beslutande nämnd i Tingsryds kommun har beslutat att
återkalla serveringstillståndet Genom att serveringstill ståndet har återkallats i
Tingsryd visar detta att sökanden saknar den kunskap i alkohollagen som krävs.
Detta trots tidigare genomförd examination. Undantagsbestämmelserna avseende
kunskapskravet är därmed inte tillämpliga.
Sökandens bristande kunskaper uppvisas även genom sättet att inkomma med svar
till förvaltningen. I detta uppges att det är sökanden som innehar ett personligt
serveringstillstånd och inte det bolag som har bedrivit verksamheten i Tingsryd .
Enligt alkohollagen så meddelas serveringstillstånd til l en näringsverksamhet (3
kap 6 § AL). Ett serveringstillstånd meddelas till ett företag eller till ett bolag som
bedriver näringsverksamhet En privatperson kan aldrig erhålla ett
serveringstillstånd.
Dessutom innebär reglerna i 8 kap 12 § AL att om sökanden ska vara positivt
lämplig ska denne även sköta annan verksamhet som denne är engagerad i.

Handlingar
Ansökan från Strand Restaurang och Pub 20 13-02-26
Alkoho lhandläggarens utredning 20 13-05-16

Delges
Individ- och familj eomsorgen
Sökanden

Utdragsbestyrkande

