
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
2021-07-23

Socialnämndens arbetsutskott

Plats och tid Distans via Teams  kl. 10:00-10:15

Beslutande ledamöter Birgitta Sjögren (S) (ordförande)
Mikael Ahnström (S) (vice ordförande)
Stig Grip (M) 

Övriga närvarande Rebecca Lindberg (Ifo-chef)
Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Mikael Ahnström 

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor  2021-07-23   11:00

Protokollet omfattar §75

Underskrifter Sekreterare …………………………
Elin Österlund Nyström

Ordförande ………………………… …………………………
Birgitta Sjögren

Justerande ………………………… …………………………
Mikael Ahnström

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

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-07-23

Datum för anslags- 2021-07-23 Datum för anslags-    2021-08-14
uppsättande nedtagande

Förvaringsplats för Centralarkivet
protokollet

Underskrift …………………………
Elin Österlund Nyström
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ÄRENDELISTA
§75 Ansökan om serveringstillstånd för allmänheten
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§75
Ansökan om serveringstillstånd för allmänheten (SN 21/75)

Beslut
Med stöd av 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2016:1622) bevilja företaget Ånge Deli, 
620720-5714 nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och för slutet sällskap för 
serveringslokal Ånge Deli, Centraltorget 4, Ånge.

Serveringstillståndet gäller för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker.

Serveringstiden är kl. 12.00-21.00, enligt ansökan.

Uteservering tillåts från 1 maj och till 30 september med serveringstid kl. 12.00-22.00, enligt 
ansökan.

Sammanfattning
Alkoholhandläggare Inga Westerlund redogör i Utredning 2021-07-21 om ansökan gällande 
nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.
Företaget Ånge Deli, 196207205714 ansöker om nytt stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten för serveringslokal Ånge Deli, Centraltorget 4, 841 33 Ånge enligt 8 kap § 2 i 
alkohollagen (2010:1622). Ansökan avser servering av starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker. Ansökan avser även för slutet sällskap året runt.
I ansökan har det angetts serveringsperiod året runt och uteservering. Önskemål om 
serveringstid är kl. 12.00-21.00 för inomhus och serveringstid på uteserveringen är 12.00-
22.00.
Ägaren har genomgått kunskapsprov i alkoholservering med godkänt resultat 2021-06-30. 
Provet är giltigt i 5 år från och med 2021-06-30.
Yttranden har lämnats från olika myndigheter. 
Enligt delegationsordningen 11.1 är det socialnämndens arbetsutskott som fattar beslut i 
ärenden som rör nyansökningar av serveringstillstånd.

Beslutet ska skickas till 
Sökande
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
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Beslutsunderlag
 Yttrande
 Servering av alkoholdrycker - ansökan och anmälan (ärende nr. 4294)
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