
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)
Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Appretrur via Teams, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30–09:00

Beslutande S Håkan Andersson, Kinnaström

S Anders Lindqvist

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj, Kinnaström

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Agnetha Rodén

C Eva Åberg Andersson

L Jan Karlsson

KD Martin Arnell

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare, Kinnaström

Lisa Goffe, tillståndshandläggare

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 7 maj 2021 kl 12:00

Underskrifter Sekreterare §§ 28-30 

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson(S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§28 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

§ 29

§ 30

Anmälan - förändring i stadigvarande
serveringstillstånd - Café Skrädderiet

Anmälan om förändring i stadigvarande
serveringstillstånd - Kinna Wok & Bar

4 - 5

6 - 7
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§28/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragnningslistan.

Anna Stjernström (MP), Peter Branshøj (M) och Ragnar Nilsson (C) anmäler jäv
på ärende 10 Nominering till miljöpris 2020.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om jäv.
Anna Stjernström (MP), Peter Branshøj (M) och Ragnar Nilsson (C) anmäler jäv
på ärende 10, Nominering till miljöpris 2020.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) samt Anna Stjernström (MP) till justerare av dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas om ingen är däremot och
finner att så sker.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7)
Miljönämnden
Datum: 2021-05-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29/2021 Dnr: SERVT.2021.527 S

Anmälan - ändring av nuvarande serveringstillstånd - Café Skrädderiet

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att bevilja Café Skrädderiet AB 559014-3847 med
serveringstillstånd i Café Skrädderiet med tillhörande uteservering, Kyrkogatan
5, 511 54 Kinna, följande ändring i tillstånd att året runt till allmänheten
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker:

- förändrad serveringstid till 11-01(tidigare 16-01, där servering endast var
tillåten vid särskilda evenemang).

-förändrad period i uteservering, 15 april-15 oktober (tidigare 1 april-30
september).

-tillägg för spritdrycker och alkoholdrycksliknande preparat (tidigare starköl,vin
och andra jästa alkoholdrycker).

Som vilkor meddelas att det vid större företagsevenemang och event ska
tjänstgöra minst två stycken av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
Ordningsvakterna ska vid dessa tillfällen finnas på plats från klockan 22.00 tills
dess att serveringsstället är tömt på gäster

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).

Ärendet

Café Skrädderiet AB, 559014-3847 ansöker om utökad serveringstid i tillstånd
att året runt till allmänheten servera alkoholdrycker i Café Skrädderiet,
Kyrkogatan 5, 511 54 Kinna. Till ansökan görs även ett tillägg om att få servera
ytterligare dryckestyper samt en anmälan om ändrade ägarförhållanden.

I ansökan anges verksamhetsinriktning: Event, företagsevenemang, café/lunch/
a la carte-restaurang. Huvudsaklig målgrupp är 18-75 år (genomsnittsålder 25-
55 år). Underhållning i form av levande musik och stand up kommer att
förekomma.

Önskad serveringstid är klockan 11-01, inomhus och utomhus.
Därtill ansöker bolaget om förändrad period i uteservering, 15 april-15 oktober. I
samband med ansökan om utsträckt serveringstid ansöker bolaget även om att
få servera alkoholdrycksliknande preparat samt spritdrycker.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30.
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Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beviljar Café Skrädderiet AB 559014-3847 med serveringstillstånd
i Café Skrädderiet med tillhörande uteservering, Kyrkogatan 5, 511 54 Kinna
följande ändring i tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker:

- förändrad serveringstid till 11-01(tidigare 16-01, där servering endast var
tillåten vid särskilda evenemang).

-förändrad period i uteservering, 15 april-15 oktober (tidigare 1 april-30
september).

-tillägg för spritdrycker och alkoholdrycksliknande preparat (tidigare starköl,vin
och andra jästa alkoholdrycker).

Som vilkor meddelas att det vid större företagsevenemang och event ska
tjänstgöra minst två stycken av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter.
Ordningsvakterna ska vid dessa tillfällen finnas på plats från klockan 22.00 tills
dess att serveringsstället är tömt på gäster.

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).

Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Dagens sammanträde

Tillstånds handläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att miljönämnden antar förslaget om ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Café Skrädderiet AB(Café Skrädderiet AB, Kyrkogatan 5, 511 54 Kinna)
Länsstyrelsen

Polismyndigheten

Folkhälsomyndigheten

________________
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§30/2021 Dnr: SERVT.2021.313 S

Anmälan om förändring i stadigvarande serveringstillstånd - Kinna Wok
& Bar

Miljönämndens beslut

Miljönämndenbeslutar att bevilja Anton Bui AB, 559277-7923 med
serveringstillstånd i Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, Kinna, utökad
serveringstid. Serveringstiden bestäms enligt följande; måndag-söndag klockan
11-22.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.

Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622).

Ärendet

Anton Bui AB, 559277-7923, ansöker om utökad serveringstid i tillstånd att året
runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker
samt alkoholdrycksliknande preparat i Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, Kinna.

Önskad serveringstid är klockan 11-22 måndag-söndag (inomhus, ej
uteservering).

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beviljar Anton Bui AB, 559277-7923 med serveringstillstånd i
Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, Kinna, utökad serveringstid. Serveringstiden
bestäms enligt följande; måndag-söndag klockan 11-22.

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:

- 8 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622).

Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Dagens sammanträde

Tillståndshandläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att miljönämnden antar förslaget om ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Sökande (Anton Bui AB, c/o Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, 511 54 Kinna)

Länsstyrelsen

Polismyndigheten

Folkhälsomyndigheten

________________
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