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§ 31
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd
restaurang 8T8, Swdenborgsgatan 1
Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1–10499/2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang 8T8, Swedenborgsgatan 1, måndag till söndag
kl 14.00 till 22.00, för allmänheten, i restaurangen och
kl 14.00 till kl 22.00 i uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan
om utökad serveringstid för restaurang 8T8,
Swedenborgsgatan 1.
Remissen inkom till förvaltningen 2016-10-05.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 7 oktober 2016.
Dnr 996-2016-1.5.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 32
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd
Champagnebaren Barque, Viking Line
Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.3–10406/2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Champagnebaren Barque, Viking Line
terminalen Stadsgården, måndag till söndag, kl. 07.00 till
22.00, för allmänheten, i restaurangen, men tillstyrker
serveringstillstånd mellan kl. 11.00 och 22.00.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Bakgrund och synpunkter
Viking Line vill öppna en restaurang, Champagnebaren Barque,
i sin terminalbyggnad och har sökt tillstånd enligt ovan.
Övergripande för tillståndsgivningen gäller människors hälsa,
ordning, nykterhet och säkerhet. Stadsdelsnämnderna ska i
remisshanteringen bedöma eventuella sociala olägenheter och
koncentrera sig på det som är ett lokalt intresse.
Serveringstider före 11.00 medges normalt endast vid
trafikservering där förhållandena är sådana att en begränsning
till annan tid än under färd ter sig orimlig.
Champagnebaren Barque, ligger i en fast byggnad och möjligen
kan man säga att kunderna är på resa, men det kan knappast
sägas var orimligt att inte starta utskänkningen före kl. 11. Svårt
att förstå på vilket sätt kunderna inför (eller efter) en båtresa
skulle ha särskilda skäl att inta alkoholhaltiga drycker tidigare
än kl. 11 på dagen. Alkoholkonsumtionen i samband med
Finlandsresor är redan hög och för vissa grupper med
alkoholproblematik en klar risk. Att utöka den tiden med några
morgontimmar i land bedömer stadsdelsnämnden kunna
innebära särskild risk för människors hälsa vilket är ett starkt
kriterium för avslag.
Ärendet

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan
om utökad serveringstid för restaurang Champagnebaren
Barque, Viking Line terminalen. Remissen inkom till
förvaltningen 2016-10-10.

