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§ 10

Ansökan om utökad serveringstid enArena,
Palmfeltsvägen 1
Dnr: 9.3-11696/2017

Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet avslår Eventhouse AB, 556854-1097 ansökan om
stadigvarande utökad serveringstid, fredagar och lördagar, i restaurang till
klockan 05:00, enligt 8 kap 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).
2. Serveringstid till klockan 05:00, fredagar och lördagar, i restaurang,
medges under ett års prövotid, enligt 8 kap 19 § AL.
3. Tidigare meddelade villkor om att uteserveringen ska vara utrymd senast
klockan 22:30 kvarstår oförändrat.
4. Tidigare meddelat villkor avseende STAD-utbildning i ansvarsfull
alkoholservering för samtliga personer som anlitas för arbete med
servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) kvarstår oförändrat.
5. Tidigare meddelat villkor om att minst två av Polismyndigheten
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen, fredag - lördag,
från klockan 22:00 kvarstår oförändrat.
6. Villkor meddelas även om att minst fyra av Polismyndigheten förordnade
ordningsvakter tjänstgör från klockan 24.00 till dess samtliga gäster har
lämnat lokalen. Antalet 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. System för kontroll av det exakta gästantalet
i lokalen ska finnas, enligt 8 kap 17 och 19 §§ AL samt Stockholm Stads
riktlinjer för serveringstillstånd.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2018-02-20 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ylva Wahlström Ödmann (MP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.

Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, Box 44, 123 21 Farsta
Telefon 08-508 25 000. E-post: tillstandsenheten@stockholm.se
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§ 11

Åtgärd mot Saltkaret AB - Salt, Hantverkargatan
34
Dnr: 9.5-09612/2017

Tillståndsutskottets beslut
Tillståndsutskottet meddelar Saltkaret AB, 556571-2048,
en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).
Skälen anges under rubriken ”Motivering” i
tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2018-02-06 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela bolaget en varning.
Förslag till beslut
Ordföranden Ylva Wahlström Ödmann (MP) föreslog med instämmande
från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.

Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, Box 44, 123 21 Farsta
Telefon 08-508 25 000. E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

