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25 april 2019

Yttrande över ansökan om serveringstillstånd
restaurang Sophies Café, Bysistorget 2
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-3428/2019

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Sophies Café, Bysistorget 2, måndag till
söndag kl 11.00 till 20.00, för allmänheten, i restaurangen
och måndag till söndag kl 11.00 till kl 20.00 i
uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör
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avdelningschef
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Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Sophies Café, Bysistorget 2.
Remissen inkom till förvaltningen 2019-03-11.
Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Enligt kommunfullmäktiges reviderade riktlinjer ska stadsdelsnämnderna som remissinstans främst yttra sig över det som är av
lokalt intresse. Detta brukar i regel benämnas den sociala
bedömningen där olika faktorer i restaurangens omedelbara närhet
vägs in. Det gäller till exempel restaurangtätheten i vissa speciella
områden med känd missbruksproblematik och ordningsproblem.
Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens
kompetensområde och belyses i deras remissvar. Vad gäller
ordningsproblem är det enligt alkohollagen polismyndighetens sak
att yttra sig över ordningssituationen i det aktuella området.
Remisstiden för stadsdelsnämnderna är enligt riktlinjerna en månad.
Ärendet
Restaurang Sophies Café beläget på Bysistorget 2 har ansökt om
serveringstillstånd avseende vin, andra jästa alkoholdrycker och
starköl. Ansökan avser nytt tillstånd och gäller enligt följande:


stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
restaurangen, måndag till söndag klockan 11.00 – 20.00



stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
uteserveringen, måndag till söndag klockan 11.00 – 20.00

Bysistorget 2
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
sociala avdelningen genom samråd med förvaltningens
fältassistenter och samordnare för Söderandan. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen, pensionärsrådet och i
ungdomsrådet den 8 april och i rådet för funktionshinderfrågor
9 april 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har inget att invända mot ansökan och föreslår att
stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.
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