
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-03  

Socialnämnden  

 

  

Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 3 september 2019, Kommunhuset, Bålsta 
  
Beslutande  
Ledamöter Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 
Farid Chibout (Båp) 
Carol Lundahl Moore (SD) 
Roger von Walden (M) 

  
Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Beatrice Lundegård, nämndsekreterare 

Mats Ståhl Elgström, socialchef/förvaltningschef 
Malin Wahlund, tf. avdelningschef 
Marie Rönnqvist-Borneteg, tf. avdelningschef 
Reshma Khan, enhetschef 
Risto Hurskainen, alkoholhandläggare § 48 

  
Justering  
Justerare Gunilla Gustavsson 
Dag och plats 04 september, kommunhuset 
Justerade paragrafer § 48, omedelbar justering 
  
  
Ajournering -- 
  
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

 

 Beatrice Lundegård 

Ordförande 
 

 

 Susanna Kraftelid (M) 

Justerare 
 

 

 Gunilla Gustavsson (S) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-03  

Socialnämnden  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-03 
  
Datum för 
anslags uppsättande 2019-09-05 

Datum för 
anslags nedtagande 2019-09-29 

    
Förvaringsplats 
för protokollet Socialförvaltningens kansli, Håbo kommun 
  
Underskrift   

 Beatrice Lundegård  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-09-03  

Socialnämnden  

 

  

Innehållsförteckning 
SN § 48 Dnr 2019/00016 

Ansökan om serveringstillstånd, Stenhuset Skokloster slott .................................. 4 
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 Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SN § 48 Dnr 2019/00016  

Ansökan om serveringstillstånd, Stenhuset Skokloster slott 

Beslut 
1. Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om permanent serveringstillstånd.  
2. Socialnämnden beslutar att återkalla det tillfälliga serveringstillståndet  
3. Socialnämnden förklarar härmed paragrafen omedelbart justerad.    

Sammanfattning 
I juni erhöll sökanden ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på ett permanent 
beslut i nämnd. Vid kontroll i augusti uppvisar sökanden brister gentemot Håbo 
kommun. Socialnämnden beslutar därmed att återkalla det tillfälliga tillståndet samt 
att avslå ansökan om permanent serveringstillstånd. 

Ärendet 
Sökanden har tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på slutligt beslut i nämnd 
sedan juni 2019. Därefter har framkommit att sökanden underlåtit att betala tre 
fakturor från Håbo kommun och att samtliga fakturor gått till 
betalningsföreläggande. En av dessa fakturor rör ansökningsavgiften för aktuellt 
serveringstillstånd. Alkohollagens förarbeten poängterar kravet på en 
tillståndshavares ekonomiska skötsamhet och att självmant fullgöra sina åtaganden 
när det gäller skatter, avgifter och uppkomna skulder. Först när 
alkoholhandläggaren vid sitt besök påtalar att ansökningsavgiften går vidare från 
inkasso inom ett par dagar om betalning inte inkommer reagerar sökanden med att 
betala fakturan, vilket inte är i linje med det som förarbetena nämner om självmant 
fullgörande. Dessutom visar det sig vid ett tillsynsbesök i augusti att sökandens 
köksutrustning inte uppfyller lagens krav på kök för att inneha ett 
serveringstillstånd. Lagen kräver att serveringsstället har ett eget kök i anslutning 
till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 32556, daterad 2019-08-15 
– Utredning nr 32554, daterad 2019-08-15 
– Delegationsbeslut tillfälligt tillstånd nr 32431, daterad 2019-06-14 
– Ritning, Stenhuset Skokloster nr 32260 
– Ansökan om serveringstillstånd nr 32248, daterad 2019-03-14 

______________ 
Beslutet skickas till: 
– Löwenadler CC AB 
– Länsstyrelsen i Uppsala län         
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