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Ansökan om att servera alkoholdrycker, Canvac Arena i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Bevilja Rasta Sverige AB, Muggebo, 542 92 Mariestad, organisationsnummer 556618-7141,
servering av starköl och vin till allmänheten i Can Vac Arenas VIP Restaurang, Vallby 6,
542 92 Mariestad, med tillhörande altan, under perioden 140501-140930.
Sökt serveringstid är klockan 17.00 – 22.00.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Rasta Sverige AB, Muggebo, 542 92 Mariestad, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera starköl och vin till allmänheten i Can
Vac Arenas VIP Restaurang, samt tillhörande altan under perioden 140501-140930, i samband med Mariestads Motorklubbs evenemang på Can Vac Arena.
Sökt serveringstid är klockan 17.00 – 22.00.
Utredning

Verksamhetens inriktning och omfattning
I samband med motorevenemang på Can Vac Arena kommer sökanden att servera mat och
alkohol i VIP Restaurangen till alla matcher i speedwayallsvenskan under säsongen 2014.
Man kommer att servera räksallad, toast skagen, Tex Mex buffé, sillbuffé, fläskfilé med potatisgratäng samt kladdkaka och blandad frukt med grädde. Tillkommer även ytterligare
maträtter som ännu inte är bestämda.
Sökandens personliga lämplighet
Rasta Sverige AB, genom sökanden platschef Britt-Marie Roxmarker driver idag Rasta Rattugglan i Mariestad som har ett stadigvarande tillstånd till allmänheten. Bolaget och dess bolagsmän har inga skatteskulder och förekommer inte hos kronofogdemyndigheten.
Då bolaget driver verksamhet med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gäller
undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov enligt 8 kap 12 §. Bolaget anses därmed ha uppfyllt kravet om godkända kunskaper i alkohollagen.
Bedömning
Remissyttranden:
Polismyndigheten: Sökande tillika serveringsansvarig Britt-Marie Roxmarker har gedigen
kunskap om alkoholservering till allmänheten och måste anses ha god kunskap om regler
och lagar beträffande alkoholservering. Serveringsansvarig ska under serveringstiden tillse så
att inte alkoholhaltiga drycker inte kan överlämnas till berusade eller underåriga.
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Utifrån sökt tillstånd så finns inget som kan diskvalificera sökanden till det sökta tillståndet.
Ur ordnings- och trafiksynpunkt finns ej heller något att anföra mot sökt tillstånd.
Räddningstjänsten, Östra Skaraborg: Från räddningstjänstsynpunkt finns inget att erinra i
rubricerade ansökan under förutsättning att:
Uppställning av bord och stolar gällande uteservering ej gör intrång i inomhusserveringens
utrymningsvägar.
Högsta antal personantal inomhus samtidigt ej överstiger vad lokalen är avsedd för.
Innehavaren i övrigt vidtar de åtgärder som kan anses skäliga för att förhindra att bränder
och andra olyckor uppstår.
Skatteverket: Bolaget är hos skatteverket registrerad för f-skatt 020412, arbetsgivarregister
020225 och till momsregistrering 0200201. Bolaget har inga restförda skatteskulder eller avgifter.
Utredarens övervägande
Enligt 8 kap 12 § i lämplighetsprövningen måste sökanden visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och förhållanden i övrigt är lämplig för
att kunna få tillstånd.
Sökanden har idag ett serveringstillstånd som motsvarar ansökan och anses därmed ha godkända kunskaper i alkohollagen. Sökanden har inga skatteskulder eller förekommer hos
kronofogdemyndigheten och inga anmärkningar finns från kommunens sida gällande serveringstillståndet. Därmed uppfylls kravet i 8 kap 12 § Alkohollagen.
Enligt 8 kap 14 § ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras
av tillståndshavaren.
Planritning är inlämnad och serveringsområdet är inritat och avtal om besittningsrätt att sökanden har rätten att vara i Can Vac Restaurang under tiden 140501-140930 är inlämnad.
Därmed uppfylls kravet i 8 kap 14 § Alkohollagen.
Enligt 8 kap 15 § får endast tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten meddelas om
serveringsstället tillhandahåller tillredd mat.
Meny är inlämnad och bedömningen är att sökanden tillhandahåller tillredd mat. Därmed
uppfylls kravet i 8 kap 15 § Alkohollagen.
Lokalen ska även ha lämpligt antal sittplatser och bedömningen är att 75 sittplatser är tillräckligt.
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Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Förslag till beslut

Förslaget överensstämmer med beslutet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp förslag till beslut och finner att socialnämndens
arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholinspektör Annica Bringsved och sektorchef för stöd och omsorg Lotta Hjoberg, 2014-03-27
______________________________________________________
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Socialnämnden
Alkoholinspektör Annica Bringsved
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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