
 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bygg- och miljönämnden 
Gislaved-Tranemo  

 
 

 Sammanträdesdatum 2020-03-24  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.10 

 
 Beslutande Frank Josefsson (S) ordf 

Torbjörn Gustafsson (C) 
Björn Olsson (L) 
Nicklas Westerholm (WeP) 
Eva Eliasson (S) 
Kennet Andersson (SD) 
Ulrika Glans (M) 
Ann-Christine Simonsson (C) 
Börje Eriksson (M) tj ers för Patric Bergman 
Börje Malmborg (KD) tj ers för Magnus Sjöberg 
Lennart Berggren (S) tj ers för Johanna Wärme 
Sören Karlsson (C) tj ers för Leif Gustafsson) 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Jonny Engström, bygg- och planchef 
 
 
 
 

 Utses att justera Ann-Christine Simonsson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun 
Tisdagen den 24 mars 2020 
 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       47 - 47  

Susanne Norberg 
 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Frank Josefsson 
 

 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Ann-Christine Simonsson 
 
 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo  

 Sammanträdesdatum 2020-03-24   Paragrafer 47 - 47  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2020-03-25 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2020-04-20 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Susanne Norberg 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §47    Dnr: ALK.2020.11      
 
 
Tillfälligt ändrade serveringstider för uteservering  
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo beslutar att bevilja alla med 
stadigvarande serveringstillstånd tillfälliga serveringstider för uteservering att 
gälla från och med den 23 mars 2020.  

 
1. Det krävs att bolaget har ett av myndigheten beviljat serveringstillstånd 

den 23 mars 2020.  
 
2. Beslutet gäller alla tillståndshavare i Tranemo och Gislaveds 

kommuner.  
 
3. Beslutet är ett tillfälligt beslut och är ett undantag för 2020.  
 
4. Tider för servering är de samma som i bolagets befintliga tillstånd. 

Exempelvis normaltiden 11.00 - 01.00.  
 
5. För er som bedriver verksamhet på kommunal mark så kan ytterligare 

tillstånd krävas.  
 

 
Ärendebeskrivning 
I världen råder just nu speciella omständigheter med tanke på spridning av 
coronaviruset Covid-19. Detta drabbar befolkningen och våra företagare hårt.  
Verksamheterna har kommit med önskemål om att få servera på sina 
uteserveringar tidigare för att på så viss kunna "flytta ut" sina verksamheter och 
på detta sätt kunna sprida ut och begränsa smittspridning samtidigt som 
restaurangerna får bättre förutsättningar för att kunna fortsätta leva.  
 
Ytterligare tillstånd kan krävas för upplåtelse av offentlig mark, detta beslut 
möjliggör enbart genom tillfälligt tidigarelagda serveringstider.   
 

Motiv till beslut 
Myndighetens bedömning är att en tidigare öppning av uteserveringar inte 
skulle bidra till några negativa konsekvenser vad gäller människors hälsa utifrån 
alkohollagen och ser inga hinder för att inte kunna ta ett beslut om tillfälligt 
tidigarelagda serveringstider för uteserveringar.   
 
Lagstöd för beslutet 
Beslutet är fattat med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) samt 
8 kap. 19 § 
 
Beslutet skickas för kännedom till:  
Beslutet skickas till tillståndshavare av serveringstillstånd, polismyndigheten, 
länsstyrelsen, räddningstjänsten, folkhälsomyndigheten samt tekniska 
förvaltningen för kännedom.   
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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