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Miljökontoret
Anders Viklund, 016-7101848

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Nyfors 1:19 - Ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten –
Tullkammaren
Förslag till beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden beslutar att meddela serveringstillstånd
enligt 8 kap. § 2 alkohollagen till Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036.
Beslutet avser att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Tullkammaren, Kyrkogatan 20, 633 20
Eskilstuna.
Serveringstid Kl. 11:00 - 01:00.

Motivering
Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036 har under utredningen visat sig vara
lämplig ur ekonomisk synvinkel att bedriva servering av alkoholdrycker. Vad avser
bolagets företrädares personliga lämplighet finns ingen anmärkning mot deras vandel.
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang
Tullkammaren.
Då bolaget uppfyller kraven om servering i 8 kap alkohollagen finns inget hinder att
utfärda serveringstillstånd enligt ansökan.

Ärendet
Utredning
Jobb i Mälardalen AB, org.nr 556960-8036, nedan kallat bolaget har lämnat in
en ansökan om att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt
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andra jästa alkoholdrycker på restaurang Tullkammaren, Kyrkogatan 20, 633 20
Eskilstuna.
I ärendet aktuella bestämmelser
Enligt 1 kap. 1 § alkohollagen framgår att det för servering av spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs ett tillstånd av den kommun där
serveringsstället är beläget.
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller i förening, företag eller slutet sällskap. Tillstånd kan avse
servering året runt eller årligen under viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd).
Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle).
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd
till sådan servering måste den sökande uppfylla högt ställda krav på lämplighet.
Enligt 8 kap. 12 § 1 stycket får serveringstillstånd meddelas endast den som
visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrig är lämplig att utöva verksamheten, samt att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs i
alkohollagen.
Av förarbetena till alkohollagen (prop.2009/10:125) framgår även att särskild
hänsyn ska tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina
skyldigheter gentemot det allmänna. Brott med anknytning till rörelsen,
narkotikabrott, trafikonykterhetsbrott, våldsbrott, diskrimineringsbrott samt
ekonomisk brottslighet är särskilt graverande för den sökandes lämplighet.
Av förarbetena (prop. 1994/95:89) framgår att även en misstanke om brottslig
verksamhet kan leda till att ett serveringstillstånd vägras den sökande.
Bolaget
Bolaget som bildades 2014-02-04 är registrerat hos Bolagsverket som ett privat
aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor fördelat på 500 aktier.
Enligt den fastställda bolagsordningen skall bolaget syssla med integration,
rehabilitering, språkutbildning, utbildning i sociala och kommunala frågor, restaurant
café samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelseledamot och ägare av 500 aktier är Nalinda Paengdee 790623-4583.
Extern firmatecknare är Benny Högman 570823-1658
Firman tecknas av styrelsen.
Kunskapsprov
Benny Högman har genomfört kunskapsprov avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten med godkänt resultat.
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Serveringsställe och verksamhet
Restaurangen ligger i det gamla tullhuset vid busstationen där det tidigare varit
ett café. Målgrupp är lunchgäster, minnesstunder, födelsedagar samt andra
sällskap som vill boka in sig för mat och dryck.
Serveringsstället är registrerat som livsmedelsanläggning och har ett kök där det
går att bereda och laga den mat som deras meny omfattar.
Hyreskontrakt samt finansiering av verksamheten har presenterats i ansökan.
Remisser
Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skatteverket
och Kronofogden. Av remissyttranden har inget framkommit som talar emot
att serveringstillstånd ska kunna meddelas.
Övrigt
Inget har framkommit som kan peka på olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller risker för människors hälsa vid alkoholservering på restaurang
Tullkammaren.
MILJÖKONTORET
Anders Viklund
Alkoholinspektör
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