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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

SOCIALNÄMNDEN
Tillståndsutskottet
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
stockholm.se

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

