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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-10-03 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 13.00-13.25 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

 

 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-10-03 kl. 14.30 

 
 Sekretessbelagt ärende 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§§ 163 

§§ 162, 164 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-10-03 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-10-04 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret  ANSLAG/BEVIProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 162 

Ansökan om serveringstillstånd 

SOC 2017/153 

Sammanfattning 

J&P Bowling har ansökt om serveringstillstånd till allmänheten 

för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på 

Perstorps bowlinghall. Ansökan innebär en utvidgning av 

serveringstiden jämfört med nuvarande tillstånd, till att gälla 

året runt klockan 11:00-23:00. 

Av utredningen framgår att en sammantagen lämplighetsbe-

dömning visar att sökanden uppfyller de högt ställda krav på 

lämplighet som ställs för att enligt Alkohollagen meddela 

serveringstillstånd. Från handläggningen av den ansökan om 

serveringstillstånd som gjordes 2016 kvarstår bedömningen att 

serveringstillstånden bör förenas med villkor om att ingen 

alkoholservering får ske samtidigt som det bedrivs planerad 

barn- och ungdomsverksamhet i lokalerna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 av tillståndsinspektör 

Emma Noble. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

J&P Bowling beviljas tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen att 

till allmänheten servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

alkoholdrycker på Perstorps Bowlinghall, Torget 1, 284 21 

Perstorp. Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00-

23:00. 

Tillståndet förenas med villkoret att ingen alkoholservering får 

ske under tid som det i lokalerna bedrivs föreningsverksamhet 

med barn och ungdomar, eller annan verksamhet som är direkt 

avsedd för barn och ungdomar. 

________ 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Tillståndsverksamheten 
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SN au § 164 

Beläggningsstatistik äldreboenden kv 3 

 

Sammanfattning 

Ybbåsen är fullbelagd med 24 platser, Österbo är fullbelagd med 40 

platser och därutöver sex stycken. Kön är idag tio personer, den 

som väntat längst har väntat sedan den 10 januari. Ytterligare två 

har väntat sedan första kvartalet. Det finns skäl att ytterligare titta 

på hur situationen ser ut för dem som väntat längst, vilket kan 

innebära köp av plats eller en viss omstrukturering av de platser 

som finns i befintliga boenden. Förvaltningen kommer att vidta 

dessa åtgärder på lämpligaste sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Patrik Wilhelmsson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 

 


