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Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  
 
Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, kl. 9:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Digital signering 2022-06-08 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 104-105 
 Sofie Åkerström  

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott (extrainsatt) 

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-09   

Datum då anslaget tas ned 2022-07-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Sofie Åkerström 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Therese Åberg (M) 
Anna Carlbrant (-) 
Malin Månsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 
 
 
 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Amelie Hultman, alkoholhandläggare 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 104 Dnr 2022-000001 006 4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 105 Dnr 2022-000082 702 5 
Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten på torget i samband med Smakfesten på Tosia 
Bonnadagarna, Ronneby ................................................................... 5 
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§ 104 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdag 2022-06-08.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 105 Dnr 2022-000082 702 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten på torget i samband 
med Smakfesten på Tosia Bonnadagarna, Ronneby 

Alkohol- och tobakshandläggare Amelie Hultman föredrar ärendet. 

Representant från Le Kebab AB finns med under del av ärendet och lämnar 

sina synpunkter. 

 

Sammanfattning  

Le Kebab AB, org.nr. 559221-9280, har hos Socialnämnden i Ronneby 

ansökt om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § första stycket 

alkohollagen (2010:1 622) om att servera starköl, vin/andra jästa 

alkoholdrycker samt spritdrycker på torget i Ronneby, i samband med Tosia 

Bonnadagarna 8 juli till och med 10 juli 2022. Sökt serveringstid är fredag 

kl. 11:00 till 02:30, lördag kl. 11:00 till 02:30 samt söndag kl. 11:00 till kl. 

18:00.  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att; 

- att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Le Kebab 

AB, med org.nr. 559221-9280, tillfälligt serveringstillstånd att 

servera starköl, vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till 

allmänheten på övre delen av Ronneby torg den 8-10 juli 2022 med 

serveringstid enligt följande: 

Fredag 8 juli kl. 11:00 till kl. 02:30 

Lördag 9 juli kl. 11:00 till kl. 02:30 

Söndag 10 juli kl. 11:00 till kl. 18.00  

 

- att beslutet om att bevilja tillfälligt serveringstillstånd enligt ovan 

förenas med villkor och punkter att beakta enligt bilaga. 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Malin Månsson (S), 

Nicolas Westrup (SD) och Thomas Svensson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.     

 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

1. att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Le Kebab 

AB, med org.nr. 559221-9280, tillfälligt serveringstillstånd att 

servera starköl, vin/andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till 

allmänheten på övre delen av Ronneby torg den 8-10 juli 2022 med 

serveringstid enligt följande: 

Fredag 8 juli kl. 11:00 till kl. 02:30 

Lördag 9 juli kl. 11:00 till kl. 02:30 

Söndag 10 juli kl. 11:00 till kl. 18.00  

 

2. att beslutet om att bevilja tillfälligt serveringstillstånd enligt ovan 

förenas med villkor och punkter att beakta enligt bilaga. 

________________ 

Bilaga: Bilaga Utredning Le Kebab AB 

 

Exp: Akten, alkoholhandläggare 



RONNEBY KOMMUN UTREDNING  11 

Socialkontoret 

Alkohol-och tobakshandläggning 2022-06-01 Dnr 2022.82.702  

Amelie Hultman  

 

   

 

 

Ronneby Kommun Tel 0457-618 000 Bankgiro 991-2809 

Stadshuset Fax 0457-617590 Postgiro 110020-5 

372 80  Ronneby E-post   Org nr 212000-0837 

Bilaga 

 

Villkor: 

 

att tillståndet att servera alkoholdrycker endast är giltigt om erforderligt tillstånd från 

Polismyndigheten avseende offentlig plats/offentlig tillställning finns för samma arrangemang, 

 

att serveringspersonal rör sig ute på hela serveringsytan, för att förhindra lagning samt för att 

kontrollera att ordning och nykterhet råder på serveringsstället, under hela serveringstiden.  

 

Punkter att beakta:  

 

Toaletter ska finnas i tillräcklig omfattning.  

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivåer ska efterlevas. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenhetens regler och rekommendationer angående buller ska iakttas, samt 

att bolaget ska följa myndighetens föreskrivna villkor om livsmedelshantering samt 

ändamålsenlig och fungerande egentillsyn.  

 

Serveringsområdet ska vara klart avgränsat mot omkringliggande område och i underlaget väl 

förankrat. Det ska vara sådan säkerhet att inte glas och flaskor ska kunna langas mellan 

serveringsområdet och området utanför. Arrangören är ansvarig över att ordningen och 

säkerhetens sköts och är skyldig att anlita av polisen förordnande ordningsvakter om detta anses 

behövas. Vid osäkerhet kring detta kan dialog med polisen tas. 

 

Servering får endast ske på serveringsyta enligt till ansökan bifogade ritning.  

 

Alkoholfria alternativ såsom alkoholfri öl, alkoholfritt vin, alkoholfria drinkar ska finnas som 

alternativ för de gäster som så önskar.   

 

 

 

 

 

 

Arrangören ska iaktta de av Räddningstjänstens uppställda villkor avseende utrymnings-

och räddningsvägar, släckutrustning, serveringsytan i övrigt, serveringstält etc. för aktuellt 

arrangemang. Godkännandebevis/intyg ska kunna uppvisas vid myndighetstillsyn. 

 

Alkoholdrycker får inte serveras utan att serveringsansvarig person eller ersättare är 

närvarande på serveringsstället. Vid bedrivande av serveringsrörelse för alkoholdrycker får 

endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren. 

 

Vid servering av alkoholdrycker är åldersgränsen 18 år och legitimationskontroll skall ske. 
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