BÅSTADS
KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-18

lav 3

Plats och tid:

Kommunkontoret Båstad, tisdagen den 18 december 2018 kl 09:00

Beslutande:

Bo Wendt (BP), Ordförande
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande
Christer de la Motte (M)
Thomas Andersson, tjänstgörande ersättare för Gösta Gebauer (C)

Övriga
närvarande:

Thomas Nerd (S)
Kerstin Gustafsson (M)
Thomas Andersson (L)
Catharina Elofsson, kanslichef
Philip Norrman, nämndsekreterare

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Thomas Andersson (L)

Sekreterare

Kommunkontoret Båstad. 2018-12-18, kl. 12.00
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Ordförande

Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2018-12-18

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2018-12-18 till och med 2019-01-08

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift
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Innehållsförteckning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18
KS § 257

Dnr KS 001144/2018 - 603

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Ellis, Förslöv
(Omedelbar justering)

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 257

DnrKS001144/2018-603

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang
Ellis, Förslöv
Beskrivning av ärendet

Restaurang Lyckohällan har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8
kap 2 § alkohollagen (2010 :1622) om att servera vin, starköl ,andra jästa
alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:0001:00. Lyckohällan AB är ett dotterbolag till Lyckohällans förskola i Förslöv.
Lokalen är hyrd av Fastighetsägaren, Bygdegårdsföreningen med tillträde från
och med 1 september 2018. Hyresavtal är uppvisat. Bolaget är beviljade ett
tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande
serveringstillstånd.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg daterad 2018-12-03,
med tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

1. Enligt Alkohollagen 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Lyckohällan
AB 55963-3432 stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin,
andra gästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten på Restaurang
Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv.
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079
3. Serveringstider är 11:00 - 01:00 alla dagar året runt.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande

Alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Enligt Alkohollagen 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Lyckohällan
AB 55963-3432 stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin,

andra gästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten på Restaurang
Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv.
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079
3. Serveringstider är 11:00 - 01:00 alla dagar året runt.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Datum: 2018-12-03
Handläggare: Ildik6 Lundberg
DnrKS001144/2018-603

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker pi Restaurang
Ellis, Förslöv
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Enligt Alkohollagen 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Lyckohällan AB 55963-3432
stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, andra gästa alkoholdrycker och
spritdrycker till allmänheten på Restaurang Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv.
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079
3. Serveringstider är 11:00 - 01:00 alla dagar året runt.
Sammanfattning av ärendet
Restaurang Lyckohällan har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) om att servera vin, starköl ,andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden
11:00-01:00
Bakgrund
Lyckohällan AB är ett dotterbolag till Lyckohällans förskola i Förslöv. Lokalen är hyrd av
Fastighetsägaren, Bygdegårdsföreningen med tillträde från och med 1 september 2018.
Hyresavtal är uppvisat.
Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande
serveringstillstånd.
Aktuellt
Den redovisade finansieringen ger en överskådlig bild över var kapitalet som har satts in i företaget
kommer ifrån. Den bakgrundshistoria till finansieringen som ges är trovärdig med de underlag som har
uppvisats och kännedom i övrigt om sökande. Därmed anses finansieringen vara godtagbar.
Kraven i alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt alkohollagens
8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan.

Xfct,
Jrli ,cd-k'- -t1fL _
Ildiko Lund erg
Alkoholhandläggare

Beslutet ska expedieras till:
Ildik6 Lundberg
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Utredning med ritning
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Båstads kommun

Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 111111 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se

