TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-04-29

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Tjörnsalen kl. 16:00 – 18:00

Utses att justera

Barbro Leidzén (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-04-29
Paragrafer

99-101, 114

Underskrifter Sekreterare

_____________________________________________________________
Emma Dolonius

Ordförande

_____________________________________________________________
Gun Alexandersson-Malm (L)

Justerare

_____________________________________________________________
Barbro Leidzén (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Anslaget sätts upp

2020-04-29

Anslaget tas ner

2020-05-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Emma Dolonius
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29

Beslutande

Gun Alexandersson-Malm (L)
Susanne Landgren (M)
Anette Johannessen (S) via länk (Teams)
Yvonne Andersson (M)
Dan Gustavsson (KD)
Elisabeth Halvors (MP)
Annica Johansson (S) via länk (Teams)
Barbro Leidzén (S)
Björn Sporrong (S)
Gunnel Lundberg (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Hansson (L)
Björn Holm (M)
Inger Larsson Möller (MP) via länk (Teams)
Thomas Collberg (V) via länk (Teams)
Svante Karlsson (S)
Christofer Niklasson (TP)
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Emma Dolonius, nämndsekreterare
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef
Juan Navas, avdelningschef
Lilian Hansson, avdelningschef
Britta Leander, mötesfacilitator
Annie Frid, mötesfacilitator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29
§99

Ansökan om serveringstillstånd - Bergabo Hotell & Konferens
2019/184
Beslut
1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
Västkustgruppen AB org.nr. 556854-3580, stadigvarande serveringstillstånd
tillsvidare för servering av alla slag av alkoholdrycker från kl. 11.00 till kl.
01.00 söndag till torsdag i restauranglokalen och på uteserveringen och från
kl. 11.00 till kl. 02.00 fredag, lördag samt dag före helgdag i
restauranglokalen och på uteserveringen.
Tillståndet förenas med villkor om att:
- Du ska bemanna konferenslokalen Åstol, Dyrön och uteserveringen,
under den tid då servering av alkoholdrycker pågår till allmänheten där,
- Du ska bemanna konferenslokalen Klädesholmen under den tid då
servering av alkoholdrycker pågår till allmänheten där,
- Du ska anmäla till tillståndsenheten, varje tillfälle, då servering av
alkoholdrycker ska ske till allmänheten i konferenslokalen
Klädesholmen,
- Du ska anlita minst två (2) av Polismyndigheten förordnade
ordningsvakter i samband med anordnande av nattklubbsverksamhet eller
liknande i lokalerna från kl. 20.00 fram till 02.00 eller tills serveringsytan
är utrymd.
2.

Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, Social
resursförvaltning i Göteborgs stad för administrativ verkställighet.

3.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Sammanfattning
Västkustgruppen AB org.nr. 556854-3580 har ansökt om stadigvarande
serveringstillstånd tillsvidare för servering av alla slag av alkoholdrycker till
allmänheten i Bergabo Hotell & Konferens, Kyrkvägen 22 på Tjörn. Ansökans
omfattning och skäl till beslut framgår av bifogad utredning daterad den 21 april
2020.

Beslutsunderlag
Utredning från tillståndsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Izabélle
Allguld den 22 april 2020
Tjänsteutlåtande 2020-04-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29

Beslutet skickas till
Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25
Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29
§100

Ansökan om om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel
med tobaksvaror - ICA Nära Rorsman
2020/91
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och
liknande produkter bevilja MCO Livsmedel AB:s 556963-6623 ansökan om
att bedriva detaljhandel med tobaksvaror i ICA Nära Rorsman, Allévägen 8 i
Rönnäng i enlighet med 5 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter.
Tillståndet gäller tills vidare.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
3. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, social
resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet.
Sammanfattning
MCO Livsmedel AB har ansökt om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror i ICA Nära Rorsman, Allévägen 8 i Rönnäng i enlighet med 5 kap. 1 §
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande
produkter.
Skäl till förvaltningens förslag framgår av i ärendet upprättad utredning daterad den
31 mars 2020.

Beslutsunderlag
Utredning från tillståndsenheten daterad den 31 mars 2020.
Tjänsteutlåtande 2020-04-08

Beslutet skickas till
Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, Box 5282, 402 25
Göteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29
§101

Ansökan om om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel
med tobaksvaror - Circle K Kållekärr
2020/98
Beslut
1. Socialnämnden beviljar i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och
liknande produkter Circle K Kållekärr Bilcentrum AB:s 556439–2131
ansökan om att bedriva detaljhandel med tobaksvaror i Circle K Kållekärr,
Skåpesundsvägen 1 i Kållekärr i enlighet med 5 kap. 1 § lagen om tobak och
liknande produkter. Tillståndet gäller tills vidare.
2. Paragrafen är omedelbart justerad.
3. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, social
resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet
Motivering
Skäl till förvaltningens förslag framgår av i ärendet upprättad utredning daterad den
20 april 2020.
Sammanfattning
Kållekärr Bilcentrum AB har ansökt om tillstånd tills vidare för detaljhandel med
tobaksvaror i Circle K Kållekärr, Skåpesundsvägen 1 i Kållekärr i enlighet med 5
kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Kommunen fattar beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande
produkter.

Beslutsunderlag
Utredning daterad den 20 april 2020
Tjänsteutlåtande 2020-04-22

Beslutet skickas till
Social resursförvaltning, tillståndsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-04-29
§114

Ansökan om om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel
med tobaksvaror - Åstol Handelsbod
2020/101
Beslut
1. Socialnämnden beslutar att avvisa Lars-Göran Eneflod HB:s ansökan om att
bedriva detaljhandel med tobaksvaror i Åstol Handelsbod, Hamnvägen 21 i
Åstol i enlighet med 20 § förvaltningslag, (2017:900).
2. Socialnämnden översänder beslutet till tillståndsenheten, Social
resursförvaltning i Göteborgs Stad för administrativ verkställighet.
3. Paragrafen är omedelbart justerad.
Motivering
Bolaget har den 28 november, den 10 december och den 13 december 2019 samt den
18 mars 2020 informerats om att bolaget behöver komma in med de handlingar som
krävs för att Tillståndsenheten ska kunna göra en prövning i sak. Bolaget har även
informerats om att följderna av att inte lämna in det begärda underlaget kan leda till
att ansökan avvisas. Bolaget har inte kommit in med de begärda handlingarna. Detta
beslut kan överklagas.
Sammanfattning
Lars-Göran Eneflod HB, org nr 969709-0018, har ansökt om tillstånd tills vidare för
detaljhandel med tobaksvaror i Åstol Handelsbod, Hamnvägen 21 i Åstol i enlighet
med 5 kap. 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen fattar
beslut i enlighet med 5 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-28

Beslutet skickas till
Social resursförvaltning, Tillståndsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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