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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
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Plats och tid
Oskarshamnssalen och på distans, 2022-03-08 kl. 10:00-11:20

Beslutande
Marie Holmgren (S), 1:e vice ordf.
Åke Nilsson (S), deltagande på distans
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M), ordförande
Lars-Göran Hansson (M)
Claes Zachrisson (V)
Claes Mark (C)
Leif Axelsson (SD)
Berit Sjöö (KD) deltagande på distans

ersätter Peter Bohman (SD)
ersätter Tobias Eriksson (L)

Icke tjänstgörande ersättare
Yusuf Sheekh (S), Pasquale Razzano (M) deltagande på distans och Owe Karlsson (M).

Övriga deltagare
Samhällsbyggnadschef Kristina Erlandsson, planchef Regina Laine, kansli- och miljöchef Malin
Olsson, förvaltningsekonom Veronica Bergsten, alkoholhandläggare Kerstin G Engström deltagande
på distans samt nämndsekreterare Håkan Lönnbom.

Paragrafer
§ 17

Justeringens plats och tid
Justering med elektronisk underskrift 2022-03-08

Underskrifter
Ylva Alexandersson (M), ordförande
Åke Nilsson (S), justerare
Håkan Lönnbom, sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Anslaget sätts upp: 2022-03-09
Anslaget tas ned: 2022-03-31
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Håkan Lönnbom

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 2

Innehållsförteckning
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Dnr SBN 2022/000020-1

A 011-2022-00002 Stadigvarande serveringstillstånd –
XX
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att XX beviljas stadigvarande serveringstillstånd enligt 8
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker och till
slutet sällskap vid serveringsstället XX.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med
serveringstiden från och med kl. 11.00 till och med kl. 01.00.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Alkohollagen om villkor:


Att tillståndshavare anmäler evenemang till Samhällsbyggnadsnämnden minst
10 arbetsdagar innan aktuell tillställning.

Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
XX har hos Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-10 ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och
AJA-drycker vid XX. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden från och
med kl. 11.00 till och med kl. 01.00. (AJA = annan jäst alkoholdryck).
Samhällsbyggnadsnämnden har i punkt AL.1 i beslut 2021-06-14, § 88, delegerat till
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta om meddelande av stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap enligt alkohollagens 8 kap 2 §.
En utredning har gjorts avseende lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet, verksamhetens
inriktning och omfattning, sökandes personliga lämplighet och kunskap i svensk alkohollagstiftning.
Ansökan har varit på remiss till polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket och
samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Inget har framkommit i utredning som kan anses tala emot det sökta serveringstillståndet,
samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att ansökan beviljas.

Konsekvenser för barn och unga
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.
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§ 17 forts.
Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det
handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är
också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån
sitt syfte. Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi
föralkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Det långsiktiga
folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för alkoholrelaterade skador.
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inomandts/alkohol/)

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslog i tjänsteutlåtande 2022-02-16 att arbetsutskottet beslutar
följande:
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att XX beviljas stadigvarande
serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin,
spritdrycker och AJA-drycker och till slutet sällskap vid serveringsstället XX.
2. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att serveringstillståndet är avsett att
gälla året runt med serveringstiden från och med kl. 11.00 till och med kl. 01.00.
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Alkohollagen om villkor:


Att tillståndshavare anmäler evenemang till Samhällsbyggnadsnämnden minst
10 arbetsdagar innan aktuell tillställning.

Arbetsutskottet beslutade 2022-02-23, § 15, att hänskjuta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.

Dagens sammanträde
Alkoholhandläggare Kerstin G Engström redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2022-02-16, SBN § 17/2022 bilaga 1
Utredning – Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd XX,
AlkT dnr 011-2022-00002

Skickas till
Sökande
Alkoholhandläggare

För kännedom
Kansli- och miljöchef
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