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 Ärende: MBN-2022-948 

MBN AU § 7 Långegärde 1:11 - Restaurang Sibirien 
(Pacos), ansökan om serveringstillstånd 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja restaurang Casapaco Sydkoster AB med organisationsnummer 
556567-0345 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap. 
Tillståndet gäller på restaurang Casapaco och på dess uteservering enligt ritning 
inkommen 2022-04-13. 

Tillståndet gäller för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholliknande preparat. Sökt serveringstid är normaltiden 11.00-01.00. 

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd 10 170 :- 
Summa   10 170 :- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Beslutsmotivering 
Sökande har under flera år drivit verksamhet med serveringstillstånd på ett 
tillfredsställande sätt. Miljö och byggnämnden ser ingen risk för störningar utöver 
vad som är rimligt vid verksamhet av denna art.  
Remissinstanserna har inte redovisat något som talar emot ett positivt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kom in till 
kommunen 2022-04-11. Ansökan gäller för servering i nybyggda lokaler på samma 
fastighet som tidigare. 
Remisser skickades till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten. 
 
Polismyndigheten har inga synpunkter på varken sökande eller verksamhet.  
Kronofogdemyndigheten redovisar att varken sökande eller sökandens bolag 
förekommer i deras register.  
Skatteverket redovisar inget som påverkar ansökan. 
Räddningstjänsten har ingen erinran. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, ankomststämplad 2022-04-11 
Yttrande från Polismyndigheten, ankomststämplat 2022-05-05 
Yttrande från Kronofogdemyndigheten, ankomststämplat 2022-05-05 
Yttrande från Skatteverket, ankomststämplat 2022-05-10 
Yttrande från Räddningstjänsten, ankomststämplad 2022-06-07 
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Tjänsteskrivelse 2022-06-08 

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

att bevilja restaurang Casapaco Sydkoster AB med organisationsnummer 
556567-0345 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap. 
Tillståndet gäller på restaurang Casapaco och på dess uteservering enligt ritning 
inkommen 2022-04-13. 

Tillståndet gäller för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholliknande preparat. Sökt serveringstid är normaltiden 11.00-01.00.  

Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd 10 170:- 
Summa   10 170:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. 2§ (SFS 2010:1622) och Lag om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Beslutet skickas till 
pacos2016@outlook.com 
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. 

mailto:pacos2016@outlook.com
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 Ärende: MBN-2022-1307 

MBN AU § 9 Strömstad 4:16 - Fiskartorpet, ansökan om 
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 
invigning skateparken 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att avslå ansökan av Smaskibello AB med organisationsnummer 5593686248 om 
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i anslutning till skateparken på 
Oslovägen 2022-06-18 mellan 17.00-23.00. 

Avgift 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  3 390:- 
Summa    3 390:- 

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

Beslutsmotivering 
Men hänsyn till att evenemanget kommer att bevistas av barn och ungdomar, är 
servering av vin och öl olämpligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inkom 2022-06-02. 
Remiss skickades till polismyndigheten 2022-06-03. 
 
Serveringen ska ske i samband med invigning av skateboardbanan på Oslovägen. 
Det beräknas komma ca 300 besökare. Polismyndigheten har beviljat en offentlig 
tillställning A259.865/2022. 
 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan med villkor om tv av polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2022-06-03 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2022-06-08 
Tjänsteskrivelse 2022-06-10 

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

att bevilja Smaskibello AB med organisationsnummer 5593686248 tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten i anslutning till skateparken på Oslovägen 
2022-06-18 mellan 17.00-23.00. Tillståndet gäller för servering av öl och vin. 
Under eventet ska även lättare förtäring tillhandahållas. 
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Under serveringstiden ska minst två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter tjänstgöra. Serveringen ska ske i ett tydligt avgränsat område 
enligt skiss inkommen 2022-06-07. 

Avgift 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  3 390:- 
Summa    3 390:- 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) med instämmande av Lars Åke Karlgren (V) och Peter Sövig (S) 
yrkar att ansökan avslås med hänvisning till att evenemanget kommer att bevistas 
av barn och ungdomar och att servering av vin och öl då är olämpligt. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på miljö-och byggförvaltningens förslag och Dag 
Werséns yrkande och finner att miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar i 
enlighet med Dag Werséns yrkande. 

Beslutet skickas till 
smaskibello@hotmail.com, delgivningskvitto 
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. 

mailto:smaskibello@hotmail.com
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