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Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 23 februari 
2022 
 
SBN § 21, som justerats omedelbart den 23 februari 2022, finns tillgängligt i 
Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 
 
Lena Boström 
Nämndsekreterare 
_________________________________________________________________ 
 
Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  
den 24 februari till och med den 17 mars 2022 intygas. 
 
 
……………………………………………… 
Lena Boström 
Nämndsekreterare 
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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl. 08.00 – 08.30 
 
Beslutande Gudrun Pettersson (C) 
 Ove Bengtsson (S) 
 Sverker Johansson (C)  
 Siv Påhlsson (S) 
 Mikael Sandén (SD) 
 Johanna Olsson (M) 
 Gert Olsson (M) 
 
Övriga deltagande Lamis Al Nouri (C), ersättare 
 Margareta Lindgren (MP), ersättare  
 Leif Sunesson (S), ersättare 
 Lars Inge Johansson (LP), ersättare 
 Lars-Bertil Pettersson (SD), ersättare 
 
 Niklas Wilsson, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Sebastian Stjärneblad, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
 Jenny Hamringe, tf miljöchef  
 Lena Boström, nämndsekreterare 
 
 
Utses att justera Sverker Johansson (C) 
 
 
Plats och tid för justering Stadshuset 2022-02-23, kl.08.30 
 
 
Paragrafer  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Lena Boström  
 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Gudrun Pettersson (C) 
 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Sverker Johansson (C) 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   
 

SBN § 21 Dnr 07-2021-00061 
 
Tillsynsutredning beträffande stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten – Hallands Nöje i Veinge AB, Ramshalls Fest-
plats 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 9 kapitlet 18 § 
3st. alkohollagen (2010:1622), att återkalla Hallands Nöje i Veinge 
AB:s serveringstillstånd på serveringsstället Ramshalls Festplats, då 
kraven om lämplighet enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen (2010:1622) 
ej längre är uppfyllda.   
 
Beslutsmotivering 
Hallands Nöje i Veinge AB bedöms med anledning av uppdagad eko-
nomisk misskötsamhet ej längre uppfylla kraven på ekonomisk lämp-
lighet enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen. En varning enligt 9 kapitlet 
17 § alkohollagen har tidigare tilldelats tillståndshavaren för uppda-
gad brist utan att bristen åtgärdats. Serveringstillståndet ska därför 
återkallas enligt 9 kapitlet 18 § 3 st. alkohollagen.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____ 
 
Upplysning om hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Skri-
velsen med överklagandet ska ha kommit in till Laholms kommun, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 312 80 Laholm, inom tre veckor från 
den dag då du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring som begärs. 
 
Ärendebeskrivning 
En tillståndshavare ska även efter meddelat serveringstillstånd upp-
rätthålla den ekonomiska- och personliga lämpligheten enligt 8 ka-
pitlet 12 § alkohollagen. Det innebär att miljöenheten löpande bedri-
ver tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Granskning av årsredovisningar innefattas bland annat 
i denna tillsyn. 
 
 
     forts 
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forts 
 
Samhällsbyggnadsnämndens inledde den 15 december 2021 en till-
synsutredning av Hallands Nöje i Veinge AB serveringstillstånd 
enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen vid Ramshalls festplats med 
anledning av ekonomiska brister i bolaget. 
 
Tillståndshavaren tilldelades en varning enligt 9 kapitlet 17 § alko-
hollagen den 10 februari 2021 av samhällsbyggnadsnämnden, då det 
uppdagats ekonomiska brister i bolaget. Syftet med varningen var att 
tillståndshavaren kunde åtgärda bristen. Det senaste bokslutet för till-
ståndshavande bolag indikerar att bristerna ej åtgärdats, trots tilldelad 
varning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att återkalla Hallands Nöje i Ve-
inge AB:s serveringstillstånd vid Ramshalls Festplats enligt 9 kapitlet 
18 § 3 st. alkohollagen, med grund i att tillståndshavaren ej åtgärdat 
den brist som föranledde ett beslut om varning den 10 februari 2021 
och att lämplighetskraven i 8 kapitlet 12 § alkohollagen ej längre är 
uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-28, dnr 07-2021-00061 
Beredningsutskottets protokoll den 9 februari 2022 § 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Polisen 
Folkhälsomyndigheten 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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