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§ 32
Farsta Orient Livs - Farstagross - Nytt
detaljhandelstillstånd
Dnr: 10.1.1-9578/2019
Tillståndsutskottets beslut
Tillståndsutskottet avslår enskilda näringsidkare, ägare till enskilda firman
Farstagross, ansökan om stadigvarande tillstånd för detaljhandelsförsäljning
av tobaksvaror enligt 5 kap. 1 och 3 §§ lag om tobak och liknande
produkter.
Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtandet och föreslagit att
utskottet skulle besluta att avslå ansökan.
Sökanden har yttrat sig över tjänsteutlåtandet och förvaltningen har bemött
yttrandet i tjänsteanteckning. Sökanden har begärt anstånd med avgörande
av ärendet, samt inkommit med komplettering till tidigare inskickat yttrande
och förvaltningen har bemött yttrandet i tjänsteanteckning daterat 2022-0812.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 33
Rix Mix - SWEDBD AB - Nytt
detaljhandelstillstånd
Dnr: 10.1.1-9306/2019
Tillståndsutskottets beslut
Tillståndsutskottet avslår SWEDBD AB, organisationsnummer 5591067201, ansökan om stadigvarande tillstånd för detaljhandelsförsäljning av
tobaksvaror enligt 5 kap. 1 och 3 §§ lag om tobak och liknande produkter.
Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att
utskottet skulle besluta att avslå ansökan.
Sökanden har yttrat sig över tjänsteutlåtandet/inkommit med nya uppgifter
och förvaltningen har redogjort för sin bedömning av de nya uppgifterna i
en tjänsteanteckning daterad 2022-08-15.
Förvaltningen ändrar tidigare förslag till motivering på så sätt att
egenkontrollprogrammet inte längre är en brist. Övriga brister kvarstår och
förslaget att utskottet ska avslå ansökan kvarstår.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag, med ändringen att
egenkontrollprogrammet inte längre är en brist.
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