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Miljönämnden  
Datum: 2021-07-08    

 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30 – 9.15 
  
Beslutande S Håkan Andersson 
 S Anders Lindqvist, tjänstgör för Ann-Christine Asp (S) 
 C Ragnar Nilsson  
 L Ulf Eriksson 
 M Peter Branshøj  
 KD Martin Arnell tjänstgör för Anna Stjernström (MP) 
 L Jan Karlsson tjänstgör för Natalia Henriksson (SD) 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Agneta Rodén 
 C Eva Åberg Andersson 
   
   
  Tjänstemän 
  Sara Åkesson, verksamhetsutvecklare 
  Lisa Goffe, tillståndshandläggare 
  Victoria Bengtsson, tf förvaltningschef 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
Utses att justera Peter Branshøj (M) 
  
Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 8 juli 2021 kl 09.50 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 54 - 55 
  Sara Åkesson   
     
 Ordförande    
  Håkan Andersson (S)   
     
 Justerande    
  Peter Branshøj (M)   
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Innehållsförteckning 
 

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

3 

§ 55 Ansökan - Stadigvarande tillstånd för 
alkoholservering - XX 

4 - 7 
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§54/2020   Dnr: ALLM M.2020.976   
 

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av 
justerare   

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden godkänner föredragningslistan. 
 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om jäv.  
Inget jäv föreligger. 

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

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas om ingen är däremot och 
finner att så sker. 
 
________________ 
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§55/2020   Dnr: SERVT.2021.450 S   
 

Ansökan - Stadigvarande tillstånd för alkoholservering - XX   

Miljönämndens beslut 
Miljönämnden beslutar att bevilja: 
 
- ansökan från XXX XXXX om tillstånd att året runt till allmänheten servera 
starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat i XXX samt tillhörande uteservering. Men begränsat för tiden, fram till 
2023-09-01.  
 
- ansökan från XX om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, 
vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat vid cateringverksamhet med koppling till XX. Dock begränsat för 
tiden, fram till 2023-09-01. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
 
Ärendet 
XX, (hädanefter bolaget) ansöker om tillstånd att året runt till allmänheten 
servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat i XX, samt i tillhörande uteservering årligen 
under perioden 0401-0930. Serveringstiden önskas bestämd till kl. 11.00-01.00.  
Bolaget anger 65 sittplatser inomhus och 65 sittplatser utomhus och totalt 80 
personer inomhus. 
 
XX ansöker också om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, 
vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
vid cateringverksamhet. Serveringstid önskas bestämd till kl. 11.00-01.00 
 
Beredning 
Allmänt 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen 
under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i 8 
§ i samma bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. 
Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till 
viss tid. Av tredje stycket i samma bestämmelse framgår att serveringstillstånd 
kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller 
flera av dessa drycker. 

 
Serveringstid  
Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid 
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl 
eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte 
påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till kl. 01.00.  
 
Köksutrustning, lokaler och matutbud 
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Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen ska serveringstillstånd omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Enligt 15 § i samma 
kapitel får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten medges endast 
om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 
erbjudas ett varierat utbud av maträtter och serveringstället ska vara utrustat 
med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för 
matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre 
del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till 
matsalen. 
 
Av 8 kap. 16 § alkohollagen framgår att lokaler som används för servering till 
allmänheten av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga 
från brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringverksamhet för 
slutna sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning 
att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns 
av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för 
tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.  

 
Bokföring 
Enligt 9. Kap 14 § alkohollagen ska bokföringen i en rörelse som är 
tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag ska vara så 
utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är 
skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingarna.  
 
Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. bör, såvida 
det inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera 
tillståndshavaren eller hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även en 
seriös företagare kan, t.ex. under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska 
svårigheter. Öppna kontakter med kronofogdemyndigheten och en välskött 
avbetalningsplan får normalt anses tyda på att tillståndshavaren eller personen 
ändå är seriös. Det är också väsentligt att bedöma hur skulden uppkommit, om 
det t.ex. rör sig om upprepade försummelser (prop.1994/95:89 s. 104). 
 
En bristfällig bokföring eller avsaknad av bokföring kan medföra att sökanden 
eller tillståndshavaren bedöms som olämplig att inneha serveringstillstånd 
(prop.1994/95:89 s. 104).  
  
Av utredningen framkommer att det funnits brister i bokföringen avseende  
XX.  
 
Årsredovisning ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter 
räkenskapsårets slut.  
  
Lämplighet  
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som 
visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp 
i denna lag. Vidare framgår att sökanden, genom att avlägga ett prov, ska visa 
att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter 
som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 
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Av förarbetena till alkohollagen framgår följande. Det är sökanden som ska visa 
att han är lämplig att bedriva alkoholservering. För tillstånd bör krävas en 
utredning som gör sannolikt att sökanden kommer att bedriva serveringen i 
enlighet med lagens bestämmelser. Servering av alkoholdrycker är en socialt 
ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden 
uppfylla högt ställda krav på lämplighet. När det gäller en juridisk person måste 
lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett 
betydande inflytande i rörelsen i egenskap av till exempel verkställande direktör, 
styrelseledamot eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan 
ekonomisk intressent bakom en rörelse kan komma att innefattas i prövningen. 
Prövningen av lämpligheten ska avse sökandens personliga och ekonomiska 
förhållanden i vid mening. Ekonomisk skötsamhet i allmänhet är en 
god indikation på att sökanden kan förväntas leva upp till lagens krav på 
tillståndshavare. Vid lämplighetsprövningen ska särskild hänsyn tas till att 
sökanden visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. För att ett tillstånd ska få meddelas 
krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan 
på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa 
tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. 
Detta kan också medföra risker att bland annat servering av alkoholdrycker 
missköts. Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett 
betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är 
därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas 
misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av 
bokförings- och uppgiftsskyldighet. 
Av en tillståndshavare krävs således att han självmant fullgör sina åligganden 
när det gäller bland annat skatter och avgifter och att han reglerar uppkomna 
skulder. Ekonomisk misskötsamhet kan visa sig på många olika sätt. Den 
allvarligaste formen av ekonomisk misskötsamhet är ekonomisk brottslighet. 
Även annan ekonomisk misskötsamhet kan medföra att tillstånd vägras. Här 
avses både vårdslöshet i ekonomiska sammanhang och ett beteende som, utan 
att vara straffbelagt, innebär ett systematiskt åsidosättande av skyldigheter som 
medborgare eller näringsidkare. För att vägra ett tillstånd enligt lagen krävs 
således inte att misskötsamheten är uppsåtlig. 
Ett åsidosättande av ekonomiska förpliktelser mot samhället genom vårdslöshet 
kan alltså utgöra grund för att vägra ett tillstånd. Betydande ekonomisk 
misskötsamhet som inte är brottslig kan vara av många olika slag. Som exempel 
kan nämnas upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner, ökande skuld 
trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av uteblivna preliminära 
debiteringar, skatteinbetalning först vid konkursansökan eller fortsatt drift av en 
rörelse i likvidationspliktigt skick (prop. 1994/95 s. 102 ff.). 
 
Skäl för beslut 
Den sammantagna bedömning är att verksamhetsutövaren i egenskap av person 
med betydande inflytande i sökandebolag XX under en period inte levt upp till de 
krav på lämplighet som ställs upp i 8 kap. 12 § alkohollagen. XX har, när de 
tidigare partnerna skulle dela på sig, åsidosatt sina ekonomiska förpliktelser, 
genom bristfällig bokföring, betalningsuppmaningar och restföring därtill sina 
skyldigheter enligt aktiebolagslagen, genom att koncentrera sig på XX som XX 
skulle ta över kontraktet för, i ett nytt eget bolag. XX har således på ett 
otillbörligt sätt haft möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar. Hade XX i 
egenskap av styrelseuppdragstagare för XX följt de skyldigheter som framgår av 
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aktiebolagslagen avseende drift av rörelse i likvidationspliktigt skick hade bristen 
inte kunnat kvarstå under så lång tid utan rättelse från bolaget. XX har visat 
brister genom att anses inte uppvisa ekonomisk skötsamhet. 
 
Vid varje enskild ansökan ska göras en prövning om brottslighet, brister i 
ekonomisk skötsamhet eller annat ska utgöra hinder mot att bevilja 
serveringstillstånd. Trots att XX under en period inte levt upp till de krav på 
lämplighet som kan ställas, har rimliga förklaringar lämnats om orsaken där till. 
XX är ensam aktieägare till XX. Enligt vitsord från redovisningskonsult betalar XX 
fakturor i tid samt sköter sina åtaganden till skatteverk, anställda etc. Vilket 
sammantaget föranleder att det finns särskilda skäl att begränsa 
serveringstillstånd för en viss tid. 
  
Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-07-01. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att avslå: 

 
- ansökan från XX om tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i XX 
samt tillhörande uteservering. 
  
- ansökan från XX om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, 
vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
vid cateringverksamhet med koppling till XX.  
 
Dagens sammanträde 
Tillståndshandläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) föreslår att miljönämnden beslutar att bevilja: 
- ansökan från XX om tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i XX 
samt tillhörande uteservering. Men begränsat för tiden, fram till 2023-09-01.
  
- ansökan från XX om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, 
vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
vid cateringverksamhet med koppling till XX. Dock begränsat för tiden, fram till 
2023-09-01. 

 
- att följande redaktionella förändringar tillförs:  
Tillägg Övervägande:  
Allmänt: Av andra stycket i 8 § i samma bestämmelse framgår att stadigvarande 
tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl 
begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 
Bokföring:  Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. 
bör, såvida det inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera 
tillståndshavaren eller hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även en 
seriös företagare kan, t.ex. under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska 
svårigheter. Öppna kontakter med kronofogdemyndigheten och en välskött 
avbetalningsplan får normalt anses tyda på att tillståndshavaren eller personen 
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ändå är seriös. Det är också väsentligt att bedöma hur skulden uppkommit, om 
det t.ex. rör sig om upprepade försummelser (prop.1994/95:89 s. 104). 
Årsredovisning ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter 
räkenskapsårets slut. 
Skäl till beslut:  
Den sammantagna bedömning är att verksamhetsutövare i egenskap av person 
med betydande inflytande i sökandebolag XX under en period inte levt upp till de 
krav på lämplighet som ställs upp i 8 kap. 12 § alkohollagen. XX har, när de 
tidigare partnerna skulle dela på sig, åsidosatt sina ekonomiska förpliktelser, 
genom bristfällig bokföring, betalningsuppmaningar och restföring därtill sina 
skyldigheter enligt aktiebolagslagen, genom att koncentrera sig på XX som XX 
skulle ta över kontraktet för, i ett nytt eget bolag. XX har således på ett 
otillbörligt sätt haft möjlighet att skaffa sig konkurrensfördelar. Hade XX i 
egenskap av styrelseuppdragstagare för XX följt de skyldigheter som framgår av 
aktiebolagslagen avseende drift av rörelse i likvidationspliktigt skick hade bristen 
inte kunnat kvarstå under så lång tid utan rättelse från bolaget. XX har visat 
brister genom att anses inte uppvisa ekonomisk skötsamhet. 
Vid varje enskild ansökan ska göras en prövning om brottslighet, brister i 
ekonomisk skötsamhet eller annat ska utgöra hinder mot att bevilja 
serveringstillstånd. Trots att XX under en period inte levt upp till de krav på 
lämplighet som kan ställas, har rimliga förklaringar lämnats om orsaken där till. 
XX är ensam aktieägare till XX. Enligt vitsord från redovisningskonsult betalar XX 
fakturor i tid samt sköter sina åtaganden till skatteverk, anställda etc. Vilket 
sammantaget föranleder att det finns särskilda skäl att begränsa 
serveringstillstånd för en viss tid.  
 
Peter Branshøj (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår beslut enligt Håkan Anderssons (S) förslag och finner att 
miljönämnden antar förslaget. 
 
Reservation 
Peter Branshøj (M) och Martin Arnell (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökanden (XXX 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 
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