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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-01-14 

Justeringens tid och plats Strömstad 2021-01-14 

Sekreterare Paragrafer 1 
Ulla Hedlund 

Ordförande 
Peter Sövig 

Justerare 
Dag Wersén 

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

Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-14 Datum då anslaget tas ned 2021-02-05 

Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 
Ulla Hedlund 

Tid och plats 2021-01-14 kl 08.30–12.40 
Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 

Beslutande 

Ledamöter Peter Sövig (S) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Dag Wersén (M) 

Tjänstgörande ersättare 
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Övriga närvarande 

Ersättare 

Övriga deltagare Carina Bohm, tillförordnad förvaltningschef 
Henrik Rörberg, alkoholhandläggare 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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Ärende: MBN-2020-2393 

MBN AU § 1 Kosters-Röd 1:11 - Bokhandlarens Pub, 
ansökan om serveringstillstånd, 
stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om serveringstillstånd för Bokhandlarens Pub AB med 
organisationsnummer           . Beslutet gäller stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och till slutet sällskap under normaltiden 11.00-01.00. 
Serveringstillståndet gäller spritdrycker, vin, starköl, cider eller andra jästa 
alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat. Serveringstillståndet ska 
gälla inom markerad serveringsyta enligt ritning daterad 2020-11-06. 

Avgift 
Ny ansökan av stadigvarande serveringstillstånd 9 792:- 
Summa 9 792 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8kap 2§ (SFS 2010:1622). 

Beslutsmotivering 
Bokhandlarens Pub AB ska driva restaurangen med liknande koncept som den har 
drivits de senaste åren. Konceptet har fungerat utan störningar och miljö- och 
byggnämnden förutsätter att det kommer att fortsätta störningsfritt även 
framgent. 

Remissinstanserna har inte redovisat något som talar emot ett positivt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kom in 2020-11-19. 

Ansökan innehöll ritning över lokaler, avtal med fastighetsägare, uppgifter om 
finansiering, meny samt uppgifter från bolagsverket. 

Ansökan bedömdes som komplett 2020-11-24. 

Remisser skickades till skatteverket, polismyndigheten och 
kronofogdemyndigheten 2020-11-24. 

Yttrande från kronofogdemyndigheten inkom 2020-11-25 och redovisade att inga 
skulder eller skuldsaneringar fanns på varken sökande bolag eller dess 
företrädare. 

Yttrande från polismyndigheten inkom 2020-11-25. Polismyndigheten hade inga 
synpunkter på bolaget eller dess företrädare och tillstyrker ansökan. 

Yttrande från skatteverket inkom 2020-12-01. Yttrandet från skatteverket visar 
inget som påverkar ansökan. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd, ankomststämplad 2020-11-19 
Yttrande från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplad 2020-11-24 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplad 2020-11-25 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplad 2020-12-01 
Tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att godkänna ansökan om serveringstillstånd för Bokhandlarens Pub AB med 
organisationsnummer           . Beslutet gäller stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och till slutet sällskap under normaltiden 11.00-01.00. 
Serveringstillståndet gäller spritdrycker, vin, starköl, cider eller andra jästa 
alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat. Serveringstillståndet ska 
gälla inom markerad serveringsyta enligt ritning daterad 2020-11-06. 

Avgift 
Ny ansökan av stadigvarande serveringstillstånd 9 792:- 
Summa 9 792 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8kap 2§ (SFS 2010:1622). 

Beslutet skickas till 
Jonas.hemingway.76@gmail.com 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 

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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