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§ 16
Kräftriket, Hus 1 - Föreningen Ekonomerna vid
Stockholms Universitet - Nytt tillstånd
Dnr: 9.1.1-11929/2018
Tilllståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Föreningen Ekonomerna vid Stockholms
Universitet, 802011-9981, stadigvarande serveringstillstånd till slutet
sällskap för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-03:00
enligt 8 kap 2 § AL. Förvaltningen beviljar servering till kretsen
föreningens medlemmar plus en särskilt inbjuden gäst per medlem.
2. Villkor meddelas att personer som utses som serveringsansvariga
genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret
gäller kontinuerligt, vilket innebär att alla tillkommande personer
som anmäls som serveringsansvariga ska ha genomgått STADutbildning och detta ska anmälas till förvaltningen.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärende i tjänsteutlåtande 2019-03-18
och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 17
Hot Sweet Thai Wok Stockholm - Erhan Taskin Nytt tillstånd
Dnr: 9.1.1-10555/2018
Tilllståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar den enskilda näringsidkaren, Erhan Taskin
670806-2358, ägare till den enskilda firman Erhan Taskin,
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, dagligen i
restaurang och uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00. Beslut fattas
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).
2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås enligt 8 kap 17 och
19 §§ AL.
3. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang beviljas under ett års
prövotid enligt 8 kap 19 § AL.
4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan
22:30, enligt 8 kap 17 och 19 §§ AL.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärende i tjänsteutlåtande 2019-03-27 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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