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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.15 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Bernt Nykvist, s  
 Ewy Svensson, m 
 Birgitta Arvidsson, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers. 
 Margareta Ohlin 
 Linda Eriksson, c 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Christer Sjöberg, m ej tjg ersättare 
  
  
Utses att justera Margareta Ohlin 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, torsdag 2008-10-23 kl. 21.15. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 92 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Margareta Ohlin 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-10-23   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-10-24 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-    -    

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson  
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SN § 92                           Dnr 08/SN00066:1986/2090 
 
Serveringstillstånd Irmano KB – Restaurang Victoria, Torsås. 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet.  
 
Bakgrund 
Irmano KB, 969733-4267, ansöker om tillstånd för servering av sprit, vin och 
starköl enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738). Tillståndet avser 
servering av spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten, på 
Restaurang Victoria, Karlskronavägen 1, 385 30 Torsås. Sökanden söker 
serveringstillstånd alla dagar mellan kl. 11.00-01.00. Ansökan avser även 
utomhusservering alla dagar mellan kl 11.00 och 23.00. 
 

 
Handlingar i ärendet 
Utredning i ärendet, bilaga 
 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden, Räddningstjänsten och Polismyndigheten har inget att erinra 
mot eventuellt serveringstillstånd.  
 
Kronofogdemyndigheten och Skatteverket meddelar att det finns eller tidigare 
har funnits mindre fordringar mot bolaget och/eller ägarna.  
 
Utredaren gör bedömningen att de skulder delägarna i Irmano KB har är av det 
slag man menar inte bör utgöra hinder för att bevilja tillstånd. Dels är 
skulderna på förhållandevis små belopp dels har ägarna efterhand gjort sig 
skuldfria. Man har således visat en vilja att göra rätt för sig. Det är mot denna 
bakgrund utredarens uppfattning att nämnden kan bevilja ansökan 
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SN § 92, forts                            
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att bevilja Irmano KB, 
969733-4267, tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till 
allmänheten året runt vid Restaurang Victoria, med serveringstid klockan 11.00-
01.00 i inomhusserveringen och med serveringstid på utomhusserveringen 
mellan kl. 11.00-23.00. 

 
Samt att Irmano KB jml Alkohollagen Kap 8 § 3 senast två månader före den 
tidpunkt arrendeavtalet upphör att gälla skall anmäla förändrade förhållanden till 
Socialnämnden. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Irmano KB, 969733-4267, tillstånd för 
servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt vid 
Restaurang Victoria, med serveringstid klockan 11.00-01.00 i 
inomhusserveringen och med serveringstid på utomhusserveringen mellan kl. 
11.00-23.00. 

 
Samt att Irmano KB jml Alkohollagen Kap 8 § 3 senast två månader före den 
tidpunkt arrendeavtalet upphör att gälla skall anmäla förändrade förhållanden till 
Socialnämnden. 
 
 
---- 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 
 


