
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-10-20

 
 
Sammanträde med  Sociala utskottet 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström (L), ordförande 
Birgitta Svensson (S) 
Anita Walfridsson (M) 
Gudrun Andersson (C) 
Helen Karlsson (V) 

 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 
 Carina Andersson, socialchef 
 Elenor Råsberg, enhetschef 
 Ragnhild Sjöström, enhetschef § 248 
 Caroline Bjerne, teamledare § 248 
 Hussain Al Khafaji, socialassistent § 259 
      
Utses att justera Anita Walfridsson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset, 2022-10-20   Paragrafer 248, 259 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Anita Walfridsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2022-10-20 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-20 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-10-24 Datum då anslag  2022-11-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
 

  

2



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2022-10-20 

 
 

§ 248 Individärende 5   

§ 259 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd för slutet sällskap 
Lommaryd 

2022/206  
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 248 Individärende 5 

Sekretessärende - biläggs ej i offentligt protokoll
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SU § 259 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd för slutet sällskap Lommaryd 
Dnr KS 2022/206 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att Lommaryds kultursällskap, organisationsnummer 802536-2701 enligt 
Alkohollagen 8 kap 2 § beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap, för att få servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker på 
Idelund Missionshus Lommaryd, 57891 Lommaryd. 

att paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

Ärendebeskrivning  
Lommaryds kultursällskap, organisationsnummer 802536-2701, har ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker med serveringsställe Idelund , 578 91 
Lommaryd. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt, till slutet sällskap med 
serveringstid kl. 15.00- 00.00. 

Personer och förening som prövats som PBI (personer med betydande inflytande) 
är: Lommaryds kultursällskap, organisationsnummer 802536-2701, är sökande 
förening som består med Kenny Carlsson (770802-xxxx) som ordförande samt 
Håkan Lindström som Kassör (550912-xxxx), 

Nämnda personer, och förening, har därför lämplighetsprövats enligt alkohollagen 
8 kap 12 §. 

Verksamhetsbeskrivning 
Lommaryds kultursällskap är en kulturförening som består av Kenny Carlsson, 
Håkan Lindström, Li Ohlsson, Bo Johansson och Jimmy Söderholm i styrelse. 
Deras vision är att erbjuda kulturer så som konserter, teater, föreläsningar etc. Just 
nu har de omkring 100 medlemmar.  

Föreningen använder Lommaryds Idelund missionshuset som är utrustad med 
nödutgångar och branddeckare. Lokalen är godkänd av räddningstjänsten att ta 
100 personer. Kenny Carlsson är föreningens ordförande, Håkan Lindström är 
kassör.  

Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer öppettiderna att vara mellan 15.00- 
00.00. 

Föreningsverksamhet har ett syfte till att öka kulturutbudet på landsbygden 
genom att erbjuda teater och andra musikevenemang. De avser att arrangera dessa 
evenemang 1–4 gånger per år samt ha stadgeenliga medlemsmöten. Dessutom 
kommer arbetskraften vara från frivilliga medlemmar inom föreningen. 
Målgruppen man riktar sig mot är huvudsakligen föreningsmedlemmar. 

Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Alkohollag (2010:1622), 8 kap 14 § anger ”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren” Såsom serveringslokal 
avses restaurangens matsal, grupprum samt uteservering.  

Räddningstjänsten har nyligen besökt lokalen och har inga synpunkter. Bygg- och 
miljöenheten har tidigare besökt livsmedelslokalen och då inte konstaterat några 
avvikelser.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot det ansökta tillståndet för 
servering av alkoholdrycker. 

Sökandens personliga lämplighet 
Kunskap i alkohollagen 
 
Kunskap i alkohollagstiftningen måste finnas hos personer med betydande 
inflytande och som är aktiva i serveringsrörelsen. Kenny Carlsson, Håkan 
Lindström och Bo Johansson har genomfört Folkhälsomyndighetens 
kunskapsprov med ett godkänt resultat. 

Remissinstanser 

Räddningstjänsten har nyligen besökt lokalen och har inga synpunkter. Bygg- och 
miljöenheten har tidigare besökt livsmedelslokalen och då inte konstaterat några 
avvikelser.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar mot det ansökta tillståndet för 
servering av alkoholdrycker. 

Sökande förekommer inte i polisens belastningsregister. Polismyndigheten har 
ingen erinran gällande sökt serveringstid kl 15.00 – 00.00. 

Polismyndigheten bedömer att närboende inte i någon större omfattning kommer 
att störas. 

Bedömning 
Sökanden har uppvisat godkända kunskaper i alkohollagstiftningen genom 
Folkhälsomyndigetens kunskapsprov. 

Alkohollagen 8 kap 17 § anger att ”Om alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får 
serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.” 
Alkoholpolitiska skäl som skulle kunna förhindra ett serveringstillstånd bedöms 
inte föreligga. Yttranden har inhämtats från polismyndigheten angående frågan 
om möjliga olägenheter i samband med servering. Polismyndigheten har tillstyrkt 
ansökan. Samhällsbyggnadsnämnden har inte heller haft någon speciell 
anmärkning kopplad till ansökan.  

Alkohollagen 8 kap 16 § anger att ”Lokalen som används för servering till 
allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande 
serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.” Alkohollagen 
ställer krav på lokaler för servering till allmänheten eller till slutna sällskap ska vara 
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt och ansvaret för brandsäkerheten vilar på 
verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. 

Räddningstjänsten har i sitt yttrande uppgett att det inte finns några hinder för att 
bevilja ansökan. 

Alkohollagen 8 kap 15 § anger att ”Stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten får 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. Efter klockan 23.00 
får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringsstället 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 
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av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen”. 
Verksamheten är registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden. Socialförvaltningen 
bedömer att menyer med ett varierat matutbud har redovisats. Socialförvaltningen 
bedömer även att serveringsytan inne i serveringslokalen, såväl som 
uteserveringen, följer alkohollagens krav, då de är överblickbart, avgränsat och att 
det finns tilltänkta sittplatser så att mat kan serveras där. 

Vid en sammantagen bedömning finner förvaltningen att ansökan kan beviljas. 

Kommunicering 

Den sökande blev kommunicerad utredningen med förslag till beslut 2022-10-06. 

Alkoholhandläggare Hussain Al Khafaji föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
      

Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 
Handläggare i ärendet 
Lommaryds kultursällskap
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