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Serveringstillstånd för restaurang
Bastard Burgers i Farsta Centrum
Svar på remiss från socialnämnden

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen av ansökan om serveringstillstånd för
restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum har ansökt om
stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan gäller fullständiga
rättigheter med en serveringstid i restaurang klockan 11.00–01.00
alla veckodagar.
Förvaltningen anser utifrån sin kännedom om området att
ansökan kan tillstyrkas.
Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen beställare – äldreomsorg,
funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri.
Ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har skickat en remiss till
stadsdelsnämnden om ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers på Farstaplan
20 i Farsta Centrum. Ansökan avser fullständiga rättigheter med
en serveringstid i restaurang klockan 11.00–01.00 alla
veckodagar.
Kommunfullmäktige har i stadens alkoholpolitiska program
framhållit att det är angeläget att berörd stadsdelsnämnd yttrar sig
över eventuella sociala olägenheter som kan befaras uppstå
utifrån den aktuella restaurangens läge i stadsdelen.
Yttrande ska lämnas senast den 2 november.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Farsta centrum är ett område som relativt sett inte är särskilt
belastat av social oro. Det finns ingen anledning att tro att
servering av alkohol på restaurang Bastard Burgers skulle bidra
till någon form av sociala olägenheter i området.
Förvaltningen har inga invändningar utifrån sin kännedom om
området och anser därför att restaurangens ansökan om
serveringstillstånd kan tillstyrkas.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

