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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remiss om utökad serveringstid i restaurang
La Piazza

Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Restaurang Jean K Saikali AB:s ansökan
om utökad serveringstid till klockan 02.00 gällande restaurang La Piazza, Kista
torg 7. Restaurangens nuvarande serveringstillstånd avseende starköl, vin och
spritdrycker för allmänheten är måndag – söndag, klockan 11:00-01:00.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Restaurang La Piazza ligger vid Kista torg vilket gör att Ärvingeskolan, bostadshus och servicehus finns i närheten samt att torget är en plats där många människor befinner sig under dygnets alla tider. Ägaren ansöker om tillstånd för utökad
alkoholservering till klockan 02.00 för allmänheten. Vid en samlad bedömning kan
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tillstyrka ansökan om utökad serveringstid för
restaurang La Piazza under förutsättning av att vissa krav ställs på ägaren.

Bilaga
Remiss från Tillståndsenheten

P O S TA D R E S S : B O X 7 0 4 9 , 1 6 4 0 7 K I S TA ,
Tel: 08-508 01 590 . Fax: 08-508 01 038
E-post: d e j a n . s t a n ko v i c @ r i n ke b y - k i s t a . s t o c k h o l m . s e

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 507-198--2009
SID 2 (2)

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av samordnaren för drogförebyggande arbete. Handläggaren har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningens Fältgrupp, Kista Närpolisstationen och socialtjänstförvaltningens Tillståndsenhet.
Bakgrund
Ägaren, Restaurang Jean K Saikali AB, ansöker om utökad serveringstid till
klockan 02.00 gällande Restaurang La Piazza vid Kista torg. Restaurangens nuvarande serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten är
måndag – söndag, klockan 11:00-01:00.
Restaurangen ligger centralt vid Kista torg, omgiven av Ärvingeskolan, servicehus, bibliotek, Kista träff och Kista kyrkan. Även bostadshus finns i restaurangens
omedelbara närhet. Trots att Kista torg dagligen trafikeras av många människor,
bedömer förvaltningens fältgrupp att området kring restaurang La Piazza inte är en
vistelsearena för ungdomar. Boende i närliggande bostäder har inte kommit med
klagomål om störningar till vare sig förvaltningen eller polisen. Restaurangens
läge har inte heller enligt närpolisen bidragit till oordning av olika slag på torget.
Vid inspektioner från Stockholms stads tillståndsenhet, under de senaste åren, har
inga anmärkningar om överservering eller bristande ordning i restaurangen framförts.
Generellt gäller följande samband. Vid utökad serveringstid till klockan 02.00 ökar
risken för att hyresgäster från närliggande bostäder blir störda i sin nattsömn, både
innan och efter det att restaurangen stänger. Samtidigt visar polisens statistik i
Stockholms stad ett tydligt samband mellan misshandel utomhus och krogarnas
sena öppettider.
Bedömning
Vid en samlad bedömning kan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tillstyrka ansökan om utökad serveringstid för restaurang La Piazza under förutsättning av att
följande krav ställs på ägaren:
-

Att utökad serveringstid till klockan 02.00 pågår under ett års prövotid,
därefter görs en ny bedömning.
Att restaurangen anlitar av polisen förordnade ordningsvakter.
Att såväl ägare som personal genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
Att miljöförvaltningen gör mätningar av ljudnivån i och i nära anslutning
till restaurangen
Att tillsynsmyndigheter regelbundet besöker restaurangen.
____________________

