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Justeringens tid och plats Strömstad 2020-06-11 
  
Sekreterare   Paragrafer 15-16 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Peter Sövig 
  
Justerare  
 Morgan Gutke 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-11 Datum då anslaget tas ned 2020-07-03 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2020-06-11 kl 08.30–12.30 
 Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 
  
Tjänstgörande ersättare Lena Sundberg (S) för Lars Åke Karlgren (V) 
 Morgan Gutke (C) för Dag Wersén (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef 

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare 
Elin Solvang, plan- och byggchef 
Mikaela Rosell, praktikant 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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Dnr MBN-2020-1184 

MBN AU § 15 Sillen 11 - Bullseye Saloon, ansökan om 
serveringstillstånd, stadigvarande tillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja Al Safaa AB stadigvarande serveringstillstånd på Bullseye Saloon. 
Serveringstillståndet ska gälla för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Serveringstid i 
restauranglokalen och på uteserveringen under normaltid (11.00-01.00). 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd 9 792 :- 
Kunskapsprov   2 176:- 
Summa   11 968:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §2 och 8 kap. §12. 

Beslutsmotivering 
Al Safaa AB ska driva restaurang Bullseye Saloon enligt samma koncept som 
restaurangen haft de senaste åren enligt ett franchiseavtal. Konceptet har 
fungerat utan störningar och miljö- och byggnämnden förutsätter att det 
fortsätter störningsfritt.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om serveringstillstånd kom in 2020-04-27. 

Bolaget Al Safaa AB sökte i februari serveringstillstånd, MBN-2020-428. 
Polismyndigheten fann då bolagets företrädare olämplig att inneha 
serveringstillstånd. 

Den olämplige företrädaren har nu lämnat bolaget och nya företrädare/ägare är 
nu Safaa Hamameh och Bashar Hamama. Dessa båda bedöms som PBI. 

Remisser har skickats till polismyndigheten, kronofogdemyndigheten och 
skatteverket. 

Polismyndigheten bedömer Safaa Hamameh och Bashar Hamama som lämpliga 
att handha serveringstillstånd. 

Kronofogdemyndigheten redovisar att ingen av ägarna förekommer i deras 
register. 

Skatteverket redovisar att båda ägarna har välskött personlig ekonomi. 

Safaa Hamameh genomförde kunskapsprov med godkänt resultat 2020-05-12. 
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Eftersom ansökan gäller övertagande av befintlig verksamhet i av 
räddningstjänsten godkänd lokal har ingen remiss skickats till räddningstjänsten. 

Verksamheten ska drivas enligt ett avtal om franchise med samma meny och 
koncept som tidigare. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om serveringstillstånd, ankomststämplad 2020-04-27 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplat 2020-05-04 
Yttrande från kronofogdemyndigheten ankomststämplat 2020-05-04 
Yttrande från skatteverket, ankomststämplat 2020-05-07 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

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

att bevilja Al Safaa AB stadigvarande serveringstillstånd på Bullseye Saloon. 
Serveringstillståndet ska gälla för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Serveringstid i 
restauranglokalen och på uteserveringen under normaltid (11.00-01.00). 

Avgift  
Stadigvarande serveringstillstånd 9 792:- 
Kunskapsprov   2 176:- 
Summa   11 968:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap §2 och 8 kap. §12. 

Beslutet skickas till 
safa.hamameh00@gmail.com 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 

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-2020-1213 

MBN AU § 16 Sjöstjärnan 1 - Strömstad Spa, ansökan om 
utökad serveringstid 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja ansökan om utökad serveringstid mellan 02.00-03.00 på Strömstads 
SPA & Resort AB. Den utökade serveringstiden ska gälla mellan 2020-07-02—
2021-07-02. Utökningen gäller på alla serveringsytor. När den utökade 
serveringstiden används ska minst en av polismyndigheten förordnad 
ordningsvakt tjänstgöra. 

Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 4 352:- 
Summa 4 352:- 

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

Beslutsmotivering 
Miljö- och byggförvaltningen har inget att anmärka på vad gäller efterlevnaden av 
grundtillståndet. Vi bedömer att utökad öppettid ej i betydande grad orsakar 
olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller att det kan innebära särskild 
risk för människors hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om utökad serveringstid kom in 2020-04-30. 

Remiss skickades till polismyndigheten som i remissvar 2020-05-13 tillstyrker 
ansökan. 

Utökning av serveringstid söks årligen enligt Strömstad kommuns riktlinjer för 
alkoholservering. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad serveringstid som söks årligen, ankomststämplad 2020-04-30 
Yttrande från polismyndigheten ankomststämplad 2020-05-13 
Tjänsteskrivelse 2020-05-26 

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

att bevilja ansökan om utökad serveringstid mellan 02.00-03.00 på Strömstads 
SPA & Resort AB. Den utökade serveringstiden ska gälla mellan 2020-07-02—
2021-07-02. Utökningen gäller på alla serveringsytor. När den utökade 
serveringstiden används ska minst en av polismyndigheten förordnad 
ordningsvakt tjänstgöra. 
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Avgift 
Utökad serveringstid som söks årligen 4 352 :- 
Summa 4 352 :- 

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

Beslutet skickas till 
info@stromstadspa.se 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 

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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