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§8

Ansökan om serveringstillstånd i restaurang St
Eugenia Katolska Kyrka, Kungsträdgårdsgatan
12
Dnr: 9.1-10573/2017

Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Stockholms Stadsmission/Grillska huset,
802003-1954, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker,
måndag till lördag, i restaurang och uteservering mellan klockan
11:00 – 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).
2. Ovanstående gäller under förutsättning att dispositionsrätten är
styrkt. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2018-06-13. Om inte
förbehållet är uppfyllt upphör beslutet att gälla. Tillståndsbevis
utfärdas först när förbehållet är uppfyllt.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2018-02-22 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ylva Wahlström Ödmann (MP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
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§9

Ansökan om serveringstillstånd City Biljard,
Götgatan 101 - Omprövning efter prövotid
Dnr: 9.1-03644/2018

Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Brorsan och Jag AB:s, 556837-1289,
ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan
03:00, fredagar och lördagar, årligen återkommande under perioden
1 september till 31 maj i restaurangen, enligt 8 kap. 17 och 19 §§
alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade
ordningsvakter ska tjänstgöra, årligen återkommande under perioden
1 september – 31 maj, fredag och lördag från klockan 22:00 till
samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL
samt Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd.
3. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering under
perioden 1 september – 31 maj (samtliga som inte enbart tillfälligt
anlitas oavsett anställningsform) ska genomgå STAD-utbildning i
ansvarsfull alkoholservering, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL samt
Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2018-02-22 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ylva Wahlström Ödmann (MP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
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