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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om alkoholservering; restaurang Husby
Värdshus

Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avstyrker Husby Matcenter AB´s ansökan om utökat serveringstillstånd avseende starköl, vin och sprit för allmänheten måndag –
söndag, klockan 11:00-03:00 gällande restaurang Husby Värdshus, Edvard Griegsgången 16, 164 07.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Ansökan avser utökad serveringstid på Husby Värdshus till 03.00. Restaurangen
har för närvarande tillstånd för alkoholservering för allmänhen till kl. 02:00. Restaurang Husby Värdshus ligger i Husby centrum med bostadshus i närheten.
Husby centrum är en plats där många ungdomar befinner sig under dygnets alla
tider. Förvaltningen föreslår att det sökta tillståndet gällande öppethållande till
kl.03:00 avslås.

Bilaga
Remiss från Tillståndsenheten
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av samordnaren för drogförebyggande arbete. Handläggaren har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningens fältgrupp, Kista närpolisstationen samt socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet.
Bakgrund
Socialtjänstnämndens tillståndsutskott beslutade under 2006 att återkalla serveringstillståndet för Husby Krog Aktiebolag, dåvarande ägare, på serveringsstället Husby Värdshus, dnr 07-2006-00107, enligt 7 kap. 19 §. Alkohollagen (AL).
Vid flera inspektioner under 2005 och 2006 hade det visat sig att berusningsgraden
varit för hög och oordning uppkommit. Restaurangens personal hade serverat alkohol till personer som såg unga ut utan att förvissa sig om mottagarens ålder och
det hade konstaterats brister avseende bolagets kassaredovisning. Hyresgäster från
närliggande bostäder hade vid upprepade tillfällen ringt till förvaltningen och polisen samt rapporterat om att de blev störda i sin nattsömn både före och efter restaurangens stängning.
Ett ägarbyte skedde den 28 september 2006 och nuvarande ägare, Husby Matcenter AB, har innehavt tillstånd för alkoholservering för allmänheten måndag – söndag, kl. 11:00 – 01:00 samt under en prövotid på ett år till kl. 02:00. Öppethållandet till kl. 02.00 permanentades i november 2007.
I ärendet ”Ansökan om alkoholservering- restaurang Husby Värdshus”, dnr 309326-2006, från 2006-08-03, ställde dåvarande Kista stadsdelsnämnd följande krav
på den nuvarande ägaren:
-

Kortare öppettider, dvs. klockan 11:00 – 01.00
Av polisen förordnade ordningsvakter.
Att samtliga ägare och personal genomgår en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
Regelbundna besök av tillsynsmyndigheter

Nu, några år senare, kan förvaltningen konstatera att samtliga krav uppfyllts, med
undantag för att restaurangen innehar tillstånd för alkoholservering till kl. 02:00.
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet har gjort många
besök/inspektioner under åren och inga nämnvärda anmärkningar har gjorts. Polisen har i sin tur gjort många besök och kunnat konstatera att ordningen i restaurangen varit bra. Däremot har det blivit ganska stökigt utanför restaurangen vid
flera tillfällen i samband med restaurangens stängning. Restaurangen ligger centralt i Husby, vid Husby torg, omringad av bostadshus. Förvaltningen känner till att
många ungdomar befinner sig vid Husby torg under dygnets alla tider. Många av
dessa ungdomar är under 18 år eller strax över. Restaurangens centrala läge har
bidragit till en viss oordning på torget när restaurangens gäster kommer ut från
krogen och kommer i samspel med yngre ungdomar.
Husby Matcenter AB ansöker nu hos social- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om tillstånd för utökad alkoholservering för allmänhen avseende
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starköl, vin och sprit, måndag – söndag, kl. 11:00 – 03:00 gällande restaurangen
Husby Värdshus. Ansökan har remitterats till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för
yttrande. Remissen bifogas.
Bedömning
Den risk förvaltningen kan se med att ha öppet till kl. 03.00 är att ungdomarna
också dröjer sig kvar utomhus längre. Förvaltningens åsikt är att området kring
Husby Värdshus inte är en lämplig miljö för ungdomar att vistas i under sena kvällar och nätter.
En annan synpunkt är att restaurangens öppethållande till kl. 03.00 kan dra till sig
många fler gäster från hela Järva och närliggande kommuner då det inte finns
många restauranger med sena öppettider. Detta kan leda till mera ordningsproblem
i anslutning till restaurangen och torget, särskild vid stängning .
Vid en samlad bedömning och mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker Husby Matcenter AB`s sökta tillstånd gällande utökat
öppethållande till kl.03:00.
________________

