SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sidan
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2021-03-31

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Plats och tid

Digitalt via Teams kl 08.30 - 08.50

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Fredriksson (M), ordforande
Lars-Göran Svensson (S), vice ordforande
Malin Carlbom (M)
Richard Bengtsson (M)
Per-Erik Sondell (C)
Michael Wennerberg (S)
Eddie \IVallin (Sd)
Övriga deltagande

Malin Lindholm, ANDT-handläggare TiS

Utses att justera

Lars-Göran Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2021-03-31
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ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla

Organ

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Protokollet publiceras
Förvaringsplats för
protokollet

2021-04-0 I
Stadshuset, Hjo

Protokollet tas ned

2021-04-23

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-31

Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 13

Val av protokolljusterare
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att utse Lars-Göran Svensson (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

Ucdragsbestyrk.:inde
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 14

Dagordning
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn- och ungdomsutskottet beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
KsBu § 15

2021-074

Försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § (2018:2088) tobak och
liknande produkter
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Lamar Market, organisationsnummer 8309248105, stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter för detaljhandel på Lamar Market på Hamngatan 16, 544 30 Hjo.

Sammanfattning
Lamar Market, organisationsnummer 830924-8105, inkom den 2021-03-09 med ansökan till TiS,
Tillståndsenheten i Samverkan, om stadigvarande försäljningstillstånd enligt 5 kap 3 § lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter för detalj handel på Lamar Market, på
Hamngatan 16 i Hjo.
Tillståndsenheten har granskat inkommen ansökan och kommit fram till att den ska beviljas.
Sökande uppfyller lämplighets kraven i 5 kap. 2 § LTLP och har lämnat ett godkänt
egen kontrollprogram enligt 5 kap. 6-7 §§ LTLP. Tillståndsenheten har inget att erinra mot den
inkomna finansieringen .

Beslutsunderlag
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel avseende tobak och liknande
produkter från Lamar Market på Hamngatan 16, Hjo. 2021-03-12.

Skickas till
TiS - Tillståndsenheten i Samverkan
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2021-073

Serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (20 I 0: 1622)
Barn- och ungdomsutskottets beslut
Barn och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Eskilsmat AB, organisationsnummer 5592487663, tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (20 I0: 1622) att servera starköl, vin, spritdrycker,
andra jästa alkoholdrycker för servering till allmänheten på Hökensås Golfrestaurang, Hjo.

Sammanfattning
Eskilsmat AB, organisationsnummer 559248-7663, inkom den 2021-01-25 med ansökan till TiS,
Tillståndsenheten i Samverkan, om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (20 I0: 1622) om att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till servering till allmänheten på
Hökensås Golfrestaurang, Hjo. Serveringstillståndet är avsett att gälla nytt tillstånd till
allmänheten med serveringstid I I:00 - 24:00.
Tillståndsenheten bedömer att sökanden uppfyller kraven i 8 kap §§: 14-17 alkohollagen.

Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Hökensås Golfrestaurang, Hjo.

Skickas till
TiS - Tillståndsenheten i Samverkan

Utdragsbestyrkande

