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§ 21
Remissvar gällande serveringstillstånd – Bistro
Allé
Svar på remiss från Tillståndsenheten vid
Socialförvaltningen, dnr 9.1-07477/2018
BESLUT
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Att tillstyrka ansökningen om serveringstillstånd
för uteserveringen 11.00-22.00 och för
restaurangen 11.00-23.00
2. Att därutöver anföra
Vi välkomnar ett tillskott av restaurang i området då vi
behöver fler serveringar och platser för människor att
mötas och umgås. Vi anser att det är rimligt att de får
servera i restaurangen till kl. 23 då det stämmer överens
med tillståndet för liknande serveringar i området. Om vi
vill ha fler serveringar i stadsdelsområdet är det viktigt att
tiderna inte är betydligt mer restriktiva än andra likande
delar av staden. I övrigt behöver stadsdelsnämnden ta ett
helhetsgrepp och se över våra riktlinjer för hela stadsdelen
gällande serveringstillstånd.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande
(dnr: 1.5.2.– 371/18) daterad 2018-08-28. Skarpnäcks
stadsdelsnämnd har mottagit en remiss från
Socialförvaltningens tillståndsenhet i ett ärende gällande
alkoholservering. Som remissinstans ska
stadsdelsnämnderna främst yttra sig över det som är av
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lokalt intresse, som exempelvis sociala olägenheter som
finns eller kan befaras uppstå. Förvaltningen ser det som
positivt att det drivs en servering inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om
serveringstillstånd i såväl restaurang som uteservering för
tiderna 11.00 – 22.00.
Framlagda förslag till beslut
Kristina Lutz m.fl. (M) och Jessica Sjönell m.fl. (L) yrkar
bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut.
Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och
Hanna Egeltoft (V) ansluter sig till och yrkar bifall till
Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut som
därmed blir hela nämndens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Ewa Larsson (MP) konstaterar att det finns
ett förslag till beslut och det är nämndens förslag.
Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar i
enlighet med nämndens förslag.
Ersättaryttranden
Gunnar Caperius (C) och Jonathan Lindgren (KD)
anmälde att om de hade haft rösträtt hade de anslutit sig
till nämndens förslag.
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