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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-02-08

Tid och plats
Beslutande

2018-02-08 kl 08.30-12.15
Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum

Ledamöter

Peter Sövig (S)

Tjänstgörande ersättare

Åke Sundemar (L) för Bengt Bivrin (MP)
Tore Lomgård (C) för Morgan Gutke (C)

Justeringens tid och plats

2018-02-09

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulla Hedlund

1-2

Peter Sövig
Åke Sundemar
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Protokollets förvaringsplats

Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2018-03-05
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Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Michael Olsson, förvaltningschef
Per Larsson, alkoholhandläggare, miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Ulla Hedlund, sekreterare

Strömstads kommun
Miljö- och byggnämnden
452 80 Strömstad

E-post: mbn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 90
Fax: 0526-191 10
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Dnr MBN-2017-715

MBN AU § 1

Måsen 5 - RAD Simons hörna AB,
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

1. att bevilja ansökan från RAD Simons hörna AB, om att få servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid
nämnda serveringsställe.

2. att följande villkor ska gälla för tillståndet.
• Om alkohol ska intas på uteservering ska servering ske vid bordet enligt
kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.
• Socialnämnden och räddningstjänstens yttranden ska följas.
• Miljö- och hälsoskyddsavdelningens riktlinjer och riktvärden för buller ska
följas.

Beslutsmotivering

Serveringslokalerna består av restaurang/pizzeria med en uteservering.
Presenterad meny innehåller ett flertal rätter av varierad art som anses tillräckligt
för alkohollagens krav på varierad meny. Köket har ett kök för allsidig matlagning
och uppfyller därmed de krav som ställs enligt alkohollagen.
Den 1 maj 2017 bytte RAD Simons Hörna AB ägare då hela företaget köptes av
Sarya Invest AB. Ägare till detta företag och bedömd som person med betydande
inflytande är Mazlum Özdemir.
Mazlum Özdemir och hans bolag har inga betalningsanmärkningar eller
skatteskulder.

Sammanfattning av ärendet

RAD Simons hörna AB, har ansökt om att servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe,
enligt alkohollagen (2010:1622). Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt
och sökt serveringstid är 11:00-01:00.
Polismyndigheten, socialnämnden, Skatteverket, räddningstjänsten,
Kronofogdemyndigheten och miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Strömstad har
ombetts inkomma med remissyttranden.
Polismyndigheten har inget att erinra. Socialnämnden har inget formellt att
erinra men påpekar att villkoren i Strömstads kommuns riktlinjer avseende
serveringstillstånd ska vara uppfyllda. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har
yttrat sig om riktlinjer och riktvärden för buller. Räddningstjänsten har tillstyrkt
ansökan under förutsättning att de villkor som finns i räddningstjänstens yttrande
följs.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07
Yttrande från polismyndigheten, daterat 2017-06-12
Yttrande från räddningstjänsten, daterat 2017-06-27
Yttrande från socialnämnden, daterat 2017-06-20
Riktlinjer och riktvärden för buller, registrerat 2018-02-07
Kompletteringar av ansökan, ankomststämplade 2017-11-08
Ansökan, ankomststämplad 2017-05-02

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

1. att bevilja ansökan från RAD Simons hörna AB, om att få servera starköl,
vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid
nämnda serveringsställe.
2. att följande villkor ska gälla för tillståndet.
•
•
•

Om alkohol ska intas på uteservering ska servering ske vid bordet enligt
kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden och räddningstjänstens yttranden ska följas.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens riktlinjer och riktvärden för buller ska
följas.

Upplysningar
•

Miljö- och byggnämnden har tagit fram en vägledning för verksamheter
som spelar musik. Syftet med denna är att minska problemen med för
höga ljudnivåer i bostäder. För mer information, kontakta miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.

•

Räddningstjänsten kommer att göra ett tillsynsbesök senast den 31 mars
2018 för att säkerställa att villkoren i räddningstjänstens yttrande följs.

Beslutet skickas till

RAD Simons hörna AB, Strandpromenaden 1, 452 31 Strömstad (delgivningskvitto)
Polismyndigheten lpo-vastra-fyrbodal.kansli@polisen.se
Länsstyrelsen: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Folkhälsomyndigheten: servering@folkhalsomyndigheten.se
Räddningstjänsten
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till Miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.
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Dnr MBN-2018-97

MBN AU § 2

Bränneriängen 7 och Färgaren 1 - stängning
av Systembolagets butiker i Strömstad på
skärtorsdagen

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut

att förbjuda Systembolaget AB försäljning av alkoholdrycker på skärtorsdagen den
29 mars 2018 i de två butiker som är belägna i Strömstad.
Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 10 § andra stycket alkohollagen.

Beslutsmotivering

De uppgifter som framkommer i polismyndighetens yttrande bör vara vägledande
när det gäller att ta beslut om eventuell stängning även 2018. Eftersom det, enligt
yttrandet, kan ses en minskning i ordningsstörningar och fylleri finns det starka
skäl att även detta år förbjuda försäljning av alkoholdrycker vid Systembolagets
två butiker i Strömstad på skärtorsdagen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har åren 2008-2017, med stöd av 3 kap. 10 § andra stycket
alkohollagen, beslutat att Systembolagets två butiker skulle hållas stängda för
allmänheten på skärtorsdagen dessa år. Besluten togs efter samråd med
polismyndigheten.
Skärtorsdagen är den dag på året då framförallt norska ungdomar besöker
Strömstad. De kommer i långa bilkaravaner och tidigare år har parkeringarna i
anslutning till Systembolaget vid Oslovägens köpcentrum varit samlingsplats.
Detta har inneburit stora ordningsstörningar enligt polisen. Det främsta skälet till
besluten om stängning har varit att stävja ordningsstörningar och ungdomsfylleri
samt langning utanför de båda butikerna.
Utvärdering av hur ordningsläget har påverkats av besluten om stängning har
gjorts genom att begära in yttrande från polismyndigheten.
Polismyndigheten skriver i sitt yttrande, diarienummer A035.333/2018 (bifogat),
att ordningsstörningarna under skärtorsdagen har minskat något i omfattning
under en rad av år men att de fortfarande ligger på en hög nivå.
I yttrandet beskrivs också att eftersom de två butikerna har hållits stängda på
skärtorsdagen de senaste åren har ordningsläget förbättrats. Dessutom har
ungdomarna lämnat Strömstad redan tidigt på eftermiddagen.
Enligt yttrandet sägs att även norsk polis har uppgett att stängningen av
systembutikerna i Strömstad de senaste åren har gjort att ungdomsfylleriet på
andra sidan gränsen har minskat på skärtorsdagen.
Polismyndigheten föreslår i yttrandet att Miljö- och byggnämnden beslutar om att
förbjuda alkoholförsäljning i Systembolagets två butiker i Strömstad även detta år.
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Systembolaget AB har delgetts detta förslag via mail 2018-01-22 och har inte haft
några invändningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-22
Yttrande från polisen, daterat 2018-01-22
Yttrande från Systembolaget, ankomststämplat 2018-02-02

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar:

att förbjuda Systembolaget AB försäljning av alkoholdrycker på skärtorsdagen den
29 mars 2018 i de två butiker som är belägna i Strömstad.
Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 10 § andra stycket alkohollagen.

Beslutet skickas till

Systembolaget AB, 103 84 Stockholm
Polismyndigheten lpo-vastra-fyrbodal.kansli@polisen.se
Länsstyrelsen: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Folkhälsomyndigheten: servering@folkhalsomyndigheten.se
Akten

Information om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till Miljö- och
byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del
av beslutet.
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