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Plats och tid Fredag den 2021-11-26, kl. 09.00-09.30 

Dialogen, Kommunhuset 
 

Beslutande Peder Wiklund (C), ordförande   
Olle Wärnick (M)   
Karl-Anders Åkerblom* (L) 
Emanuel Arnfjell (KD) 
Runar Frohm (S), vice ordförande   
Torkel Stångberg* (V) 
 

 Ersättare 
Maria Gardfall* (S), tjänstgörande ersättare för Sven-Åke Pennling (S) 
 
*) deltar på distans 
 

Övriga deltagare Marina Ahlenius, Nämndsekreterare 
Petra Norman, Alkoholhandläggare 
 
 

Utse att justera Runar Frohm (S) 
 

Justeringstid Fredag 26 november, kl. 09.30  Paragrafer  
152-154 

Underskrifter Sekreterare:   

 Marina Ahlenius 
 Ordförande:   

 Peder Wiklund (C) 
 Justerande:   

 Runar Frohm (S) 
  

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2021-11-26  

 
Datum för anslags- 
uppsättande 

2021-11-26                          
  

Datum för anslags- 
nedtagande 

2021-12-17 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Storumans kommun 

Underskrift Ordförande:  
Peder Wiklund (C) 
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§ 152   
 
Godkännande av föredragningslista 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagens föredragningslista. 
___________________________ 
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§ 153   
 
Jäv och intressekonflikt 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att inte jäv eller intressekonflikt föreligger på dagens möte. 
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§ 154   MB-2021-908-745 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
Backrestauranger i Hemavan AB, 559232-6093, gällande Björk- 
Topprestaurang och Fjällbar, enligt 8 kap 2 § Alkohollagen  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja Backrestauranger i Hemavan AB org.nr. 559232-6093, tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten 
klockan 11.00-01.00 alla dagar på restaurang Björk – Topprestaurang och 
Fjällbar, Fjället, 920 66 Hemavan, i Storuman kommun enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen. 
 
att bevilja Backrestauranger i Hemavan AB org.nr. 559232-6093, tillstånd att 
på uteserveringen servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst 
alkoholdryck till allmänheten klockan 11.00-22.00 alla dagar på restaurang 
Björk – Topprestaurang och Fjällbar, Fjället, 920 66 Hemavan, i Storuman 
kommun enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 
 
att servering medges enligt markering i planritning, daterad 2021-11-15 
 
att tillståndshavaren varje dag vid liftens stängning ska erbjuda sin gäster 
transport ner från restaurangen. 
 
att uteserveringen ska avgränsas på ett klart och tydligt sätt. 
________________________________ 
 
Skäl för beslut 
Tillståndsmyndighetens uppfattning är att bolaget uppfyller alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Lokalen har ett 
godkänt kök för tillagning av mat och erbjuder gästerna ett varierat utbud av 
maträtter. Bolaget uppfyller därmed kravet i 8 kap. 4 § och 15 § alkohollagen. 
Verksamheten befaras inte medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för enligt 8 kap. 17 § alkohollagen med den 
verksamhetsinriktning som sökande avser att bedriva. Tillståndshavaren har 
beskrivit hur serveringspersonal ska ha uppsikt på den beviljade 
serveringsytan som är i två plan (prop. 1994/95:89 s. 64 f. och prop. 
2009/10:125 s. 101 f.). Serveringsstället ligger på en geografisk plats som 
medför begränsade alternativ för gästerna att besöka restaurangen.  
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§ 154, forts   MB-2021-908-745 
 
Genom avtal med hyresvärden har bolaget givits möjlighet att erbjuda gästerna 
transport. Polismyndigheten har i sitt remissyttrande ställt krav på att 
uteserveringen ska vara avgränsad på ett klart och tydligt sätt. 
 
Bestämmelser 
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering 
till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd 
kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod 
(stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidperiod eller ett 
enstaka tillfälle.  
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, 
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs 
i alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha 
serveringstillstånd ska ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt 
och ansvarsfullt sätt sköta uppgiften. Vid tillståndsprövningen ska särskild 
hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna. Enligt alkohollagens förarbeten till 8 kap. 14 § 
är det ett grundläggande krav att serveringslokalen ska vara överblickbar så att 
serveringspersonalen kan kontrollera vilka gäster som får tillgång till 
alkoholdrycker och upptäcka eventuella olägenheter (prop. 1994/95:89 s. 64 f. 
och prop. 2009/10:125 s. 101 f.). Tillstånd för servering till allmänheten får 
enligt 8 kap. 15 § alkohollagen meddelas endast om serveringsstället har ett 
eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på 
annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av 
maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare 
rätter. Serveringsstället ska ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt 
antal sittplatser för gäster. Av 8 kap. 16 § framgår att serveringsstället ska vara 
lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Om serveringen kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild 
risk för människors hälsa, enligt 8 kap. 17 § alkohollagen, får 
serveringstillstånd vägras även om kraven i 12 och 15 §§ är uppfyllda. Här 
avses t.ex. ordningsläget i området eller risken för att närboende störs. 
 
Redovisning av ärendet 
Backrestauranger i Hemavan AB org.nr. 559232-6093, inkom 2021-10-08 
med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, 
spritdrycker och annan jäst alkoholdrycker till allmänheten inomhus 11.00-
01.00 samt utomhus 11.00-22.00. Styrelsen, tillika ägarna av bolaget är 
Thomas Alexsson, Izabela Salska och Ida Sundqvist.  
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§ 154, forts   MB-2021-908-745 
 
Bolaget har inkommit med hyresavtal på lokalen. Finansiering och budget har 
redovisats för tillståndsmyndigheten. En fullständig meny med flertalet för-, 
varm- och efterrätter har inkommit.  
Remisser har skickats till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, 
Skatteverket -normalförfrågan och Omsorgsnämnden.  
 
Upplysningar 
På serveringen ska det råda god ordning serveringen ska ske på ett ansvarsfullt 
sätt utan risk för överservering, serveringspersonalen ska fullgöra sitt ansvar 
att ha kontroll över vem som får tillgång till alkohollagen detta i enlighet med 
alkohollagens bestämmelser. Tillståndshavaren ska enligt ordningslagen 
(1993:1617) anmäla till polismyndigheten eventuella arrangemang som kräver 
tillstånd som meddelar de villkor, t.ex. antal ordningsvakter m.m, som behövs 
för upprätthållande av säkerhet och ordning. Serveringen ska vara utrymd 
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
Beslutet kan överklagas, se bifogad hänvisning. 
 
Bilagor 
Hur man överklagar 
 
Beslutsunderlag 
Utredning 2021-11-22 
 
Beslutet sänds till: 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten 
Räddningstjänsten i Storumans kommun 
Omsorgsnämnden i Storumans kommun 
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