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Tidpunkt:
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Justerat 5 / 8 2014

Marie Ljungberg Schött (M)
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Närvarande:

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjg. ersättare
Ersättare

Marie Ljungberg Schött (M)
Bengt Roxne (S)
Patrik Silverudd (FP)
Jonas Eklund (MP)
Johan Nilsson (M)
Jackie Nylander (V)

Förhinder:

Ledamot
Ersättare

Ole-Jörgen Persson (M)
Mads Lundgaard (M)

I tjänsten närvarande Peter Svensson
Carina Cutlip
Anders Larsson

§1
Sammanträdet öppnades

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade
sammanträdet.
§2
Val av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice
ordföranden Bengt Roxne (S) fick i uppdrag att justera dagens
protokoll.
§3
Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde
2014-06-12 hade justerats 2014-06-16.
§4
Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2014-08-05.
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§5
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar,
Farstaplan 20

Dnr: 9.1-04378/2014
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Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Farsta Café & Bar, 5569653487, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan
11:00-01:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:0022:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 22:30, med hänsyn till risk för störningar, enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§6
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thielska
Galleriet/Café, Sjötullsbacken 8

Dnr: 9.1-04834/2014
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Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja Bankirens Badrum AB,
556903-4845, stadigvarande tillstånd för servering av vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
tisdagar till söndagar i restaurang och uteservering mellan
klockan 12:00-17:00, torsdagar i restaurang och
uteservering årligen under perioden 1 maj till 30
september mellan klockan 12:00-20:00 samt till slutet
sällskap i delar av konsthallen enligt ritning med dnr 9.14834/2014 mellan klockan 18:00 -23:00 och i uteservering
mellan klockan 18:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
(AL).
2. Villkor meddelas att serveringsytan för uteserveringen ska
vara utrymd senast 30 minuter efter det att aktuell
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serveringstid för uteserveringen upphör, med hänsyn till
risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19
§§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§7
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tackel &
Tåg på Djurgården, Beckholmsvägen 14

Dnr: 9.1-05794/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Båtskroken Sverige AB, 5567709166, stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan
klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Utskottet beslutade även att ge stadigvarande
cateringtillstånd för servering till slutna sällskap inom
Stockholms stad, dagligen mellan klockan 11:00-01:00,
enligt 8 kap. 2 § AL.
3. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
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Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
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§8
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S
Roslagen, Strömkajen

Dnr: 9.1-04287/2014
Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att ge Stockholms Sjötrafik Aktiebolag,
556426-8760, stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i
inrikes trafik – trafikservering, till allmänheten i
serveringslokalen M/S Roslagen, dagligen mellan klockan
11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 1 och 2 §§ alkohollagen.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§9
Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Ruccola,
Instrumentvägen 4

Dnr 9.1-05646/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Smaa mat Handelsbolag,
969767-7251, stadigvarande serveringstillstånd för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang
mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
(AL).
2. Paragrafen justerade omedelbart.
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Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
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Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 10
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Metro Pizza,
Herkulesgatan 16

Dnr 9.1-06069/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge F D P Restaurang AB, 5569059032, stadigvarande serveringstillstånd för servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering
mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 §
alkohollagen.
2. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 11
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Himmelska
Hundar, Hedinsgatan 13

Dnr 9.1-06246/2014
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Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren
Carina Lundström med den enskilda firman Barbro Carina
Lundström, stadigvarande serveringstillstånd för servering
av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering
mellan klockan 11:00-20:00, enligt 8 kap. 2 §
alkohollagen.
2. Villkor meddelas att alkoholdrycker endast får serveras
genom bordsservering i den del av uteserveringen som är
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belägen på innergården. Bakgrund till meddelat villkor
redovisas närmare under rubriken ”Motivering” i
tjänsteutlåtandet.
3. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 12
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grillskas
Kök, Årstaängsvägen 25

Dnr: 9.1-03791/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Stockholms Stadsmission,
802003-1954, stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering
mellan klockan 11:00-22:00 samt till slutet sällskap mellan
klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 22:30, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
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§ 13
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thaimiddag,
Hjalmar Söderbergsväg 10
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Dnr 9.1-04758/2014
Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att ge Thaimiddag AB, 556822-5592,
tillfälligt serveringstillstånd för servering av starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i uteservering
mellan klockan 12:00-20:30 under perioden 04-01--09-30
dock till och med längst till 2014-09-30, enligt 8 kap. 2 §
alkohollagen.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta bifalla
ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 14
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tidernas
Café-Carlos-Mina AB, Almlöfsgatan 3

Dnr: 9.1-10869/2013
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja Carlos-Mina AB, 5569467870, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan
klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
(AL).
2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan
01:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på
grund av risk förstörningar till närboende. Uppgift om
luftljudsisoleringsprotokoll med erforderliga värden
saknas.

SOCIALNÄMNDEN
Tillståndsutskottet
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

3. Om sökanden kan visa luftljudsisoleringsprotokoll med
erforderliga värden senast 2014-09-30 undanröjs avslaget
enligt punkt 2 och i stället medges stadigvarande
serveringstid till klockan 01:00 i restaurang.
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4. För det fall sökanden inkommer med
luftljudsisoleringsprotokoll med erforderliga värden,
meddelas villkor att serveringsytan för uteserveringen ska
vara utrymd senast 30 minuter efter det att aktuell
serveringstid för uteserveringen upphör, med hänsyn till
risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19
§§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 15
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi SHO
Upplandsgatan 45

Dnr: 9.1-04323/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Sushi Sho AB, 556961-1428,
tillfälligt serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i
restaurangen mellan klockan 11:00 -00:00 och i
uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00 för perioden
fram till 2015-05-31, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Utskottet beslutade att avslå Sushi Sho AB:s, 5569611428, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan
11:00-00:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:0022:00, enligt 8 kap. 2 och 14 §§ AL.
3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 22:30. Villkoret meddelas med hänsyn till risk för
störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
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Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Handling som tillkommit efter kommunicering av
tjänsteutlåtandet:
Remiss till Norrmalms stadsdelsförvaltning, daterad 2014-0618.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 16
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Erna´s Café,
Brantingsgatan 27

Dnr: 9.1-02961/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att avslå den enskilda näringsidkarens
Genoveva Graciela Ernawati, ägare till den enskilda
firman Erna´s Café, ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang och i
uteservering, dagligen mellan klockan 11:00-20:00 i
Erna´s Café, enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (AL).
2. Utskottet beslutade att bevilja tillfälligt serveringstillstånd
för perioden 2014-07-31 till 2015-04-30 för spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
i restaurang och i uteservering, dagligen mellan klockan
12:00-20:00 på Erna´s Café, enligt 8 kap. 2 § AL.
3. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
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Förslag till beslut
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Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 17
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang
Brunkebergstorg, Brunkebergstorg

Dnr: 9.1-05468/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att avslå Gatmat AB:s, 556964-9949,
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten i uteservering Brunkebergstorg, årligen
mellan 04-01 och 10-01, enligt 8 kap. 2 och 14 §§
alkohollagen (AL).
2. Utskottet beslutade att ge Gatmat AB, 556964-9949,
tillfälligt serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i
uteservering Brunkebergstorg, under perioden 2014-06-27
till 2014-10-01 dagligen mellan klockan 11:00-23:00,
enligt 8 kap 2 § AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 18
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gärdets
Grill, Sandhamnsgatan 80

Dnr 9.1-04075/2014
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Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
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Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
§ 19
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The
Meating, Gullmarsvägen 2

Dnr 9.1-03011/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja The meating BBQ AB:s,
556947-0106, ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen och
uteserveringen dagligen mellan klockan 11:00-22:00 i The
Meating, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i
restaurangen och till klockan 00:00 i uteserveringen avslås
enligt 8 kap. 19 § AL, med anledning av risken för
störningar till närboende.
3. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 medges
under ett års prövotid enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att
säkerställa att den sökande kan bedriva verksamheten till
denna tid utan att klagomål från närboende uppkommer.
4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 22:30, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
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Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
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§ 20
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dao Beach,
Blackebergsvägen 28

Dnr 9.1-03820/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Nockeby Strandkrog AB,
556928-0067, stadigvarande serveringstillstånd för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, dagligen under perioden 1
maj - 30 september i uteservering mellan klockan 11:00
och 20:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Serveringstid till klockan 22:00 i uteserveringen medges
under ett års prövotid, enligt 8 kap. 19 § AL.
3. Stadigvarande serveringstillstånd i uteserveringen till
klockan 22:00 och till klockan 01:00 fredag och lördag
avslås med hänsyn till risk för störningar, enligt 8 kap. 17
och 19 §§ AL,
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 21
Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Allstar the
Fabolous Sportsbar, Torsgatan 10

Dnr: 9.3-05463/2014

SOCIALNÄMNDEN
Tillståndsutskottet
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Torsgatans Sportsbar AB,
556390-6543, serveringstid till klockan 03:00 i restaurang
för servering till allmänheten dagligen, under ett års
prövotid, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (AL).
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2. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang
avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, på grund av risk för
störningar till närboende.
3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter
tjänstgör i restaurangen, fredag–lördag, från klockan 22:00
och till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL samt stadens riktlinjer för
serveringstillstånd.
4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas)
genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
Villkoret gäller därefter kontinuerligt, enligt 8 kap. 17 och
19 §§ AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 22
Ansökan om utökad serveringstid i restaurang
Musikaliska, Nybrokajen 11

Dnr 9.1-05035/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att ge Musikalia Entreprenad AB,
556965-1689, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
med serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och
uteservering på innergård under ett års prövotid, enligt 8
kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).
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2. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering
på innergård till klockan 03:00 avslås enligt 8 kap. 17 och
19 §§ AL, med hänvisning till befarade störningar till
närboende.
3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter
tjänstgör på serveringsstället fredag och lördag från
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klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.
Villkor meddelas enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
4. Vidare meddelas villkor att samtliga personer som arbetar
med servering av alkoholdrycker (samtliga som inte enbart
tillfälligt engageras), genomgår STAD-utbildning i
ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt
vid anlitande av ny personal. Villkor meddelas enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå,
dels bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 23
Ansökan om utökad serveringstid i restaurang WONK,
Kungsgatan 15

Dnr: 9.3-04083/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja Brit Bar & Nattklubb AB,
556803-2485, tidbegränsat serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering
mellan klockan 11:00-05:00 med prövotid fram till och
med 2015-06-23, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).
2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan
05:00 avslås för tiden efter 2015-06-23, eftersom
dispositionsrätt till lokalen saknas efter detta datum, enligt
8 kap. 14 § AL.
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3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00
samt att antalet vakter utökas till att minst fyra förordnade
ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00, till dess att
den sista gästen lämnat serveringsstället, enligt 8 kap. 17
och 19 §§ AL. Detta med anledning av serveringens
omfattning och den sena serveringstiden. Antalet
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förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra
gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5
vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Serveringsstället ska
vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstiden slut.
4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering, och inte är tillfälligt anlitade, ska genomgå
STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 8
kap. 17 och 19 §§ AL.
5. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå,
dels bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
om prövotid fram till 2015-06-23 och i övrigt enligt
förvaltningens förslag.
§ 24
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Champell
Coffeehouse & Loungebar, Birger Jarlsgatan 34

Dnr 9.3-04684/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att bevilja The Coffee Place AB,
556930-0840, serveringstillstånd för spritdrycker, vin
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
dagligen i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:30,
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).
2. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan
03:00 i restaurangen avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL,
på grund av risken för störningar till närboende.
3. Serveringstid till klockan 03:00 i restaurang medges under
ett års prövotid fredagar och lördagar.
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4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredagar och
lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har
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lämnat serveringsstället. Villkoret gäller under prövotid för
servering till klockan 03:00.
5. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering, och inte är tillfälligt anlitade ska genomgå
STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret
gäller under prövotid för servering till klockan 03:00.
6. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 23:00, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.
7. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla,
dels avslå ansökan.
Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ferhat Yildiz med
biträde av Orcum Öcal.
Förslag till beslut
Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta att ge
sökanden serveringstid till klockan 03:00 fredagar och
lördagar på prov ett år med därtill förenade villkor, och i
övrigt enligt förvaltningens förslag.
§ 25
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornhuset,
Långholmsgatan 17-21

Dnr: 9.1-03632/2014
Tillståndsutskottets beslut
1. Utskottet beslutade att avslå Knivsöder AB:s, 5568665417, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, dagligen i restaurangens entréplan till
klockan 03:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.
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2. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan
03:00 i restaurangens entréplan fredagar och lördagar, på
prov ett år.

Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och
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lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har
lämnat serveringsstället. Villkoret gäller under prövotid för
servering till klockan 03:00.
4. Villkor meddelas att all personal som arbetar med
servering, och inte är tillfälligt anlitade ska genomgå
STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret
gäller under prövotid för servering till klockan 03:00.
5. Paragrafen justerades omedelbart.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201406-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå
ansökan.
Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jesper Ahlbom och
Sören Ahlbom, vilka redogjorde för omständigheterna i
ärendet
Handlingar som tillkommit efter kommunicering av
tjänsteutlåtandet:
Skrivelse från bolaget, daterad 2014-07-16.
Förslag till beslut
Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta att ge
sökanden serveringstid till klockan 03:00 fredagar och
lördagar på prov ett år i restaurangens entréplan med därtill
förenade villkor, och i övrigt enligt förvaltningens förslag.
§ 26
Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Paul &
Norbert, Strandvägen 9

Dnr: 9.1-09182/2013
Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att avslå Koluman Invest AB:s, 5567983621, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i restaurang och uteservering enligt 8 kap. 12 §
alkohollagen.
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Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i
tjänsteutlåtandet.
Ärendet
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Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 201407-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta avslå ansökan.
Vid sammanträdet företräddes bolaget av Andre Koluman,
Daniel Koluman samt Hanna Koluman, vilka redogjorde för
omständigheterna i ärendet.
Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med
instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
§ 27
Anmälan av beslut fattade enligt delegation under
perioden 2014-06-01 – 2014-06-30 – servering till
allmänheten och slutna sällskap

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.
§ 28
Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden
enligt alkohollagen under perioden 2014-06-01 – 2014-0630

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.
§ 29
Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i
Stockholm

Fem domar anmäldes.
Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.
§ 30
Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

Ett beslut anmäldes.
SOCIALNÄMNDEN
Tillståndsutskottet
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att lägga beslutet till handlingarna.
§ 31 Övriga frågor
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Inga övriga frågor för dagen
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