SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

Sida
1 (4)

2012-11-29

Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00 - 09.30, 09.50-10.00

Plats och tid
Beslutande

Bengt Petersson ordf (C)
Lis Melin (M)
Gerd Berg (M) ersätter PG Risberg (M)
Jolanta Andersson (M)
Linda Strömblad (C)
Börje Malmborg (KD)
Jacquline Lynd-Johansson (FP)
Henrik Hjelm (MP)
Pelle Gullberg (S) ersätter Ylva Samuelsson (S)
Kjell Thelin (S)
Lena Åsberg (S)
Thure Andersson (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Henrik Linde (S)

Övriga deltagande

Utses att justera

Lena Sundqvist, stf. socialchef
Sara Landerholm, nämnd-/utredningssekr.
Anders Ivar, IFO-chef
Christina Åsberg, alkoholhandläggare
Ann-Britt Larsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Jessica Flod Malmgren (S)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………………………….

Paragrafer

189 - 191

Sara Landerholm
Ordförande ……………………………………………………………………

Bengt Petersson (C)

Justerande

..........................................................................................................................................

Jessica Flod Malmgren (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-29

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

…………………………………………….
Utdragsbestyrkande

189 – 191
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Dnr: SN.2012.126

Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Ölmehus AB i
restauranglokal Reftele Wärdshus.
Ärendebeskrivning
Restaurang Ölmehus AB har inkommit med ansökan om stadigvarande tillstånd att
servera allmänheten alkoholdrycker på Reftele Wärdshus. Ansökan innefattar
även stadigvarande serveringtillstånd för catering till slutna sällskap och
rumsservering. Sökt serveringstillstånd avser spritdrycker, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker året runt med serveringstid kl. 11.00-01.00.
Sökandens lämplighet (laglydnad, ekonomisk skötsamhet och kunskap om
alkohollagstiftningen)
Polisen – tillstyrker ansökan. Förväntar sig inga störningar av ordningskaraktär
eller närboendestörningar. Företrädarna förekommer inte i polisens register med
något som påverkar ansökan.
Skatteverket – det finns inga anmärkningar mot Restaurang Ölmehus AB eller mot
dess företrädare.
Kunskap – sökande har serveringstillstånd för andra restauranger i Gislaveds
kommun och är därför undantagen från kravet på att avlägga kunskapsprov. Intyg
från krögarkurs finns.
Serveringsställets tjänlighet (lokalprövning) – bygg- och miljöförvaltningen
har inget att erinra gentemot sökt serveringtillstånd.
Lokalprövning
Räddningstjänsten har inget att erinra mot alkoholservering på bottenvåningen
men det finns förelägganden om åtgärder innan räddningstjänsten kan tillstyrka
servering i övernattningsrum på andra våningen.
Alkoholpolitisk prövning
Serveringen befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller utgöra särskild risk för människors hälsa.
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Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 14 november 2012, § 107
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2012
Utredning daterad den 5 november 2012
Restaurang Ölmehus AB ansökan inkommen den 8 oktober 2012
Planritning
Räddningstjänstens yttrande
Yrkande
Lis Melin (M) och Henrik Hjelm (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Socialnämnden beslutar
att

enligt 8 kap 2§ Alkohollagen meddela Restaurang Ölmehus AB org. nr.
556652-1851, med serveringställe Reftele Wärdshus, tillstånd att servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
restaurangen året runt kl. 11.00 -01.00,

att

enligt 8 kap 2§ Alkohollagen meddela Restaurang Ölmehus AB org. nr.
556652-1851, stadigvarande serveringtillstånd för catering till slutna sällskap,
med Reftele Wärdshus som tillagningskök,
Tillståndet gäller för att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker kl. 11.00 -01.00 i för varje tillfälle anmäld lokal, samt

att

enligt 8 kap 2§ Alkohollagen meddela Restaurang Ölmehus AB org. nr.
556652-1851 rätt att bedriva rumsservering av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till gäster i hotellrummen på andra våningen i
Reftele Wärdshus, dock först efter det att räddningstjänsten har gett
klartecken till ägare och alkoholhandläggare att bristerna är åtgärdade samt
att hotelltillstånd är beviljat.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras till:
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
Sökanden
Polisen
Bygg- och miljöförvaltningen
Folkhälsoinstitutet
Alkoholhandläggaren
Skattekontoret i Värnamo
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Socialstyrelsen tillsyn D.nr 9.2-56187/2012
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har begärt nämndens yttrande i rubricerade ärende med anledning
av klagomål angående handläggning av ärende gällande klagande och klagandets
barn.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2012
Yttrande daterat 15 november 2012
Utredningar jml 11 kap 1 § Sol med tillhörande journalanteckningar i ärendet
Vårdplaner och genomförandeplaner i ärendet
Utredningar och beslut om umgängesbegränsningar samt överväganden i ärendet
Övriga journalanteckningar i ärendet.
Läkarutlåtande om hälsotillstånd daterat 6 december 2011
Begäran om yttranden/handlingar/m.m. från Socialstyrelsen inkommet den 7
november 2012
Socialnämnden beslutar
att

översända upprättat yttrande med bilagda handlingar till Socialstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras till:
Socialsekreteraren i ärendet
Enhetschefen barn och familj
IFO-chefen
Socialstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

