MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-01-24

Sammanträdesdatum

Sammanträdesrum, Omsorgsavdelningen, kl 13.30 - 13.40

Plats och tid

Beslutande

Siv Johansson (ML)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Ylva Olofsson (S)
Carl-Eric Gradin (S) för Siv Stenberg (V)

Ledamöter

]
Övriga deltagande
Tjänstemän

Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Agnes Ljung, alkoholhandläggare

Utses att justera

Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-01-24, kl 13.45

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1-2

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Siv Johansson
Justerande

Britt-Marie Sellman
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Anslag sätts upp

2018-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-02-15

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-01-24

Sammanträdesdatum

Blad nr

§1
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Johansson (ML): Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
- Utsänd dagordning godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-01-24

Sammanträdesdatum

§2

Blad nr

Dnr 2017.36/79

Ansökan permanent serveringstillstånd - överklagan
Dolt
enl GDPR
XXXXX
XXXXXXX NNNNNN-NNNN, Almbo Camping och flotte, har
överklagat omsorgsnämndens beslut § 130/17 att avslå ansökan om
permanent serveringstillstånd.

Som skäl till överklagan anges:
* flotten som är tänkt för servering har en fast punkt då den är förankrad
vid bryggan
* köket i Släppträsk intresseförenings lokal som är tänkt för servering
uppfyller de krav som anges i 8 kap §§ 15 - 16 samt prop 2009/19:125 s
105
* serveringsyta, bastu, brygga flotte ligger 200 m från köket och transporten mellan kök och bastu, brygga flotte tar max 1 min på den farbara
vägen ner till sjön och är godkänd för 12 personer. À la carte är svårt att
tillaga på flotten, under färd kan endas catering erbjudas.
* tillsynskontroll kan ske då mat och dryck kan serveras vid flotten när
den ligger ankrad vid bryggan.
Agnes Ljung, alkoholhandläggare, har i ett tjänsteutlåtande givit följande svar på punkterna ovan:
* Flotten, bryggan och bastun ligger beläget med skymt sikt från byalokalen
och ca 200 meter från köket vilket inte anses ligga i anslutning till köket enligt
AL 8. kap 15 §. Serveringsytan anses inte vara överblickbar enligt prop.
2009/10:125 s 105.
I ansökan beskriver XXXXX flertal gånger att flotten ska färdas runt i Släppträsksjön och säljer olika ”flotteturer” och därmed har flotten ingen fast punkt
och kan inte möjliggöra en tillsyn på flotten. Flotten som serveringsutrymme
uppfyller inte AL 8 kap. 14 § då serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme.
* Köket som XXXX hyr av Släppträsk byaförening är av Malå/Norsjö miljö- och
byggnämnd godkänt som livsmedelsverksamhet. Alkohollagen ställer dock
högre krav på kökets utrustning för beviljande av serveringstillstånd enligt AL
8 kap. 15 §. I prop. 2009/10:125 s 105 framgår det att vanlig lägenhetsspis
och mikro inte är tillräcklig utrustning. Köket i byalokalen är litet med mycket
begränsade beredningsytor och tillagningsmöjligheter. Det bedöms vara ett
vanligt hemmakök med industridiskmaskin. Aktuellt kök, utifrån storlek och utrustning inte är godkänt enligt kraven i alkohollagen. Se t ex förvaltningsrätt,
2017-9067 mål nr 9067-17 där ett bolag fått avslag trots att man haft restaurangugnar, eftersom det i övrigt saknats adekvat utrustning och ventilation för
att tillreda och förädla livsmedel i alkohollagens mening.

BESLUTSUNDERLAG
Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Förvaltningsrätten, XXXX
XXXXXXX
GDPR

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Johansson (ML): Omsorgsnämndens beslut § 130/17 upphävs inte.
Överklagan överlämnas till förvaltningsrätten för behandling.
BESLUT
- Omsorgsnämndens beslut § 130/17 upphävs inte.
- Överklagan överlämnas till förvaltningsrätten för behandling.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Förvaltningsrätten, XXXX
XXXXXXX
GDPR

Utdragsbestyrkande

