
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 
 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott  
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Justeringens tid och plats Strömstad 2022-06-02 
  
Sekreterare   Paragrafer 4 - 6 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Peter Sövig 
  
Justerare  
 Morgan Gutke 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-02 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-06-02 Datum då anslaget tas ned 2022-06-24 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2022-06-02 kl 08.30–12.05, 13.00-14.30 
 Räddningstjänstens sammanträdeslokal 
Beslutande  
Ledamöter Peter Sövig (S) 

Lars Åke Karlgren (V) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) för Dag Wersén (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Aya Norvell, förvaltningschef 

Henrik Rörberg, alkoholhandläggare, deltar digitalt på distans 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 Ärende: MBN-2022-1114 

MBN AU § 4 Medby 1:36 - Nordby Motell, ansökan om 
utökad serveringsyta 2022-07-01 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta för Nordby Motell AB 
med organisationsnummer 5590746383. Utökningen gäller 2022-07-01 11.00 till 
2022-07-02 01.00 på yta enligt skiss ankomststämplad 2022-05-03. Under tiden 
för utökningen får max 600 personer vistas på befintlig och utökad serveringsyta. 
Vid evenemanget får av polismyndigheten förordnade ordningsvakter användas. 

Avgift 

Tillfälligt utökad serveringsyta 2 260:- 

Summa   2 260:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen kap.8 §14 (2010:1622). 

Beslutsmotivering 
Den tillfälligt utökade serveringsytan är överblickbar och förväntas inte innebära 
några störningar utöver vad som är normalt vid verksamheten. Polismyndigheten 
har tillstyrkt ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta inkom till kommunen 2022-05-03. 

På serveringsytan skall det sättas bord och stolar så att ca 500 gäster ska kunna 
sitta och lyssna till en konsert. Ytan ska vara tydligt inhägnad och innehålla 
utrymningsvägar enligt bifogad skiss. 

Remiss skickades till polismyndigheten. 

Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta, ankomststämplad 2022-05-03 
Skiss över serveringsyta, ankomststämplad 2022-05-03 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

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

att godkänna ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta för Nordby Motell AB 
med organisationsnummer 5590746383. Utökningen gäller 2022-07-01 11.00 till 
2022-07-02 01.00 på yta enligt skiss ankomststämplad 2022-05-03. Under tiden 
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för utökningen får max 600 personer vistas på befintlig och utökad serveringsyta. 
Vid evenemanget får av polismyndigheten förordnade ordningsvakter användas. 

Avgift 

Tillfälligt utökad serveringsyta 2 260:- 

Summa   2 260:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen kap.8 §14 (2010:1622). 

Beslutet skickas till 
pal@nordby.se 

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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 Ärende: MBN-2022-1165 

MBN AU § 5 Skepparen 9 - Relax Bar & Bistro, ansökan om 
tillfälligt serveringstillstånd på Skagerack 
2022-07-02 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att godkänna ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för Relax 
Bar & Bistro med organisationsnummer 559299-7075 på Kulturhuset Skagerack 
2022-07-02 mellan 19.00-24.00. Det tillfälliga serveringstillståndet gäller för 
starköl och vin. 

Vid evenemanget får av polismyndigheten förordnade ordningsvakter användas. 

Avgift 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. 3 390:- 
  
Summa    3 390:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. §2. (2020:1622). 

Beslutsmotivering 
Risken för störningar vid evenemanget bedöms som ringa. Polismyndigheten har 
tillstyrkt ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd på Kulturhuset Skagerack 2022-07-02 
kom in till kommunen 2022-05-10. 
Serveringen ska ske i samband med en Irländsk musikfestival. Under 
serveringstiden ska en lättare meny serveras. 
 
Remiss skickades till polismyndigheten. 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, ankomststämplad 
2022-05-10 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplad 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse 2022-05-23 

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

att godkänna ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för Relax 
Bar & Bistro med organisationsnummer 559299-7075 på Kulturhuset Skagerack 
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2022-07-02 mellan 19.00-24.00. Det tillfälliga serveringstillståndet gäller för 
starköl och vin. 

Vid evenemanget får av polismyndigheten förordnade ordningsvakter användas. 

Avgift 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. 3 390:- 
  
Summa    3 390:- 

Beslutet fattas med stöd av alkohollagen 8 kap. §2. (2020:1622). 

Beslutet skickas till 
Relax.bistro@outlook.com 

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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 Ärende: MBN-2022-1203 

MBN AU § 6 Strömstad 4:16 - Fiskartorpet, ansökan om 
tillfälligt serveringstillstånd på Nordby 
Supermarkethallen 

Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts beslut 
att bevilja tillfälligt serveringstillstånd till Smaskibello AB med 
organisationsnummer 5593686248 på Nordby Supermarkethallen 2022-06-10 och 
2022-06-11 mellan 18.00-01.00. Serveringstillståndet gäller för starköl, vin och 
andra jästa alkoholdrycker. 

Tillståndet ska gälla med villkor om två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter som tjänstgör under serveringstiden. Under evenemanget får max 
500 personer vistas i lokalerna. 

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

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010.1622). 

Beslutsmotivering 
Sökande har mångårig erfarenhet av alkoholservering och stora event. Miljö- och 
Byggnämnden förväntar inga störningar utöver vad som är rimligt på denna typ av 
verksamhet. Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd inkom till kommunen 2022-05-17. 

Ansökan gäller för kommunens räkfest för samtlig personal med underhållning, 
livemusik med dans och enklare bar. 1100 kollegor är inbjudna fördelat på två 
kvällar. 

Remiss skickades till polismyndigheten 2022-05-18. 

Yttrande från polismyndigheten inkom 2022-05-19. Polismyndigheten tillstyrker 
ansökan under förutsättning att kommunens riktlinjer och folkhälsomyndighetens 
regler. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, ankomststämplad 2022-05-17 
Yttrande från polismyndigheten, ankomststämplat 2022-05-19 
Tjänsteskrivelse 2022-05-19 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
besluta 

att bevilja tillfälligt serveringstillstånd till Smaskibello AB med 
organisationsnummer 5593686248 på Nordby Supermarkethallen 2022-06-10 och 
2022-06-11 mellan 18.00-01.00. Serveringstillståndet gäller för starköl, vin och 
andra jästa alkoholdrycker. 

Tillståndet ska gälla med villkor om två av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter som tjänstgör under serveringstiden. Under evenemanget får max 
500 personer vistas i lokalerna. 

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

Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen (2010.1622). 

Beslutet skickas till 
smaskibello@hotmail.com 
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. 

mailto:smaskibello@hotmail.com
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