
  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Plats och tid: Kf-salen, kl 09:30 
Beslutande: Hans-Göran Johansson (C), ordförande 

Gottlieb Granberg (M)  
Azra Muranovic (S) 
Inger Axelsson (C)  
Gabrielle Davidsson (C) 
Terje Freij  (M) ersättare för Agnes Johansson (M) 
Tobias Pettersson (M) 
Håkan Johansson (KD) 
Runar Eldebo (L) ersättare för Malin Ekman (L)  
Susanne Andersson (S)  
Bo Svedberg (S) 
Anette Myrvold (S)  
Jörgen Skärin (MP)  
Jan Cherek (SD) 
Bengt Lundström (SD) 
 
 
  
 

Övriga närvarande: Camilla Rinaldo Miller (KD), kf-ordförande 
Kjell Fransson, bitr. kommundirektör 
Riitta Andersson, kommunsekreterare 
Conny Eskilson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utses att justera: Azra Muranovic (S) 

Justeringens plats och tid:  2020-08-11  
 

Sekreterare:  
 
Riitta Andersson 
 

Paragrafer:   298 

Ordförande:  
 
Hans-Göran Johansson 

 

Justerare:  
 
Azra Muranovic (S) 

 

                ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-08-11 Paragrafer:   298 
Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-08-11 
 

Datum för anslags 
nedtagande:  

 2020-09-01 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Kommunkansliet, Stadshuset 

Underskrift:  
Riitta Andersson 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 298 Dnr: KS.2020.457 
 
Yttrande avseende ansökan om upplåtelse av 
offentlig plats för utökad uteservering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   på grund av smittspridningsrisken har Värnamo kommun inte för 

avsikt att upplåta kommunal mark för utökning av serveringsyta, 
enligt den till polisen inlämnade ansökan.   

 
Paragrafen är omedelbart justerad.   

 
Ärendebeskrivning 
Restaurangbolaget i Värnamo AB har inkommit till polisen med en 
ansökan om tillstånd för begagnande av allmän plats. Bolaget vill 
utöka sin yta för uteservering, under perioden 18 augusti till 23 
augusti 2020, enligt en till ansökan bifogad karta. Den planerade 
utökningen ska möjliggöra en gatufest/ett mattorg som riktar sig till 
allmänheten. Man kommer även att erbjuda viss underhållning som till 
exempel trubadurer, spela skivor och eventuell annan enklare 
underhållning. Polisen har skickat ansökan till Värnamo kommun för 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande.  
 
Kommunstyrelsen anser att den planerade verksamheten är att likna 
vid ett evenemang. Beroende på den rådande situationen så anser 
kommunstyrelsen att det för tillfället är olämpligt att anordna den typ 
av verksamhet och i den omfattning som ansökan avser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Polisen
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