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§ 84 
 
Åtgärder gällande serveringstillstånd 
2020/100 
 
Sammanfattning 
Perstorps Golfklubb (837600-3623) har 2019-08-08 meddelats tillstånd att servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker på Perstorps Golfrestaurang med 
serveringstider 09:00 – 01:00.  
 
Socialförvaltningen har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i 
enighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av ytterligare 
villkor, erinran, varning eller återkallelse är aktuell. 
 
Vid tillsyn av Perstorps Golfrestaurang framkom skäl som föranleder en åtgärd enligt 
Alkohollagen. Tillståndshavaren hade lagt serveringen, vad de benämner som, på 
entreprenad från 2020-04-20. Det innebar, utöver att Perstorps Golfrestaurang inte 
längre hade servering av mat vilket är ett krav för att beviljas serveringstillstånd av 
alkoholhaltiga drycker (Alkohollagen 8 kap. 15 §), även att försäljning inte redovisats 
på tillståndshavarens organisationsnummer. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att överlåta till ordföranden att fatta beslut i frågan. 
 

 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Akt
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§ 85 
 
Brott mot ansvarsbestämmelserna i alkohollagen 
2020/106 
 
Sammanfattning 
Det har kommit till socialförvaltningens kännedom att enskild firma Den Fete Kocken 
med organisationsnummer 600907-3021, innehavare Elina Lidenhammar, har drivit 
serveringen vid Perstorps Golfklubb. Försäljningen har innefattat servering av mat och 
alkoholhaltiga drycker vilket innebär att företaget, enligt alkohollagen 11 kap. 3 §, har 
gjort sig skyldig till olovlig försäljning av alkohol. 
 
Förvaltningschefen har beslutat att inte göra polisanmälan på grund av att det 
uppenbarligen varit ett misstag, att de drivit verksamheten under en förhållandevis kort 
tid och att försäljningen kan antas vara ringa. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Akt 
Perstorps Golfklubb 
Den Fete Kocken
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§ 91 
 
Statistik integrationsenheten 2020 
2020/108 
 
Sammanfattning 
Statistik från integrationsenheten för första kvartalet 2020 redovisas. Totalt har tre 
personer, två vuxna och ett barn, inflyttat i kommunen för bosättning på egen hand. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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