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§ 13
Grand Café/Grand Hotel - Aktiebolaget Nya
Grand Hotel - Nytt serveringstillstånd Uteservering
Dnr: 9.1.1-4852/2022
Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Aktiebolaget Nya Grand Hotel,
organisationsnummer 556028-5941, stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, för servering av vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, dagligen i uteservering mellan klockan 11:00 –
20:00, årligen under period 1:a maj till 30:e september. Beslut fattas
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Ovanstående förutsätter att förvaltningen efter platsbesök kan
bedöma att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt
tillredd mat, samt i övrigt håller en god allmän standard. Förbehållet
ska vara uppfyllt senast 2022-11-17. Om inte förbehållet är uppfyllt
upphör beslutet att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet
är undanröjt.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att
utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 14
Phil's Stadshagen - Phil's Burger AB - Nytt
serveringstillstånd
Dnr: 9.1.1-4849/2022
Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Phil's Burger AB, organisationsnummer
556958-7149, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, i restaurang, söndag till torsdag mellan klockan
11:00 – 22:00; fredag- lördag mellan klockan 11:00 – 23:00 samt i
uteservering, dagligen, mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan
22:30 enligt 8 kap 17 och 19 §§ AL.
3. Ovanstående förutsätter att förvaltningen efter platsbesök kan
bedöma att serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt
tillredd mat, samt i övrigt håller en god allmän standard. Förbehållet
ska vara uppfyllt senast 2022-11-17. Om inte förbehållet är uppfyllt
upphör beslutet att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när
förbehållet är undanröjt.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att
utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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