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§ 6 Serveringstillstånd för Grain Café
Remiss från socialnämndens tillståndsenhet
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att
komplettera remissvaret med underlag om de sociala
aspekterna enligt nedan
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Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Stadsdelens uppdrag vid prövning av serveringstillstånd är att
med sin lokala kännedom pröva om det finns några sociala
olägenheter som gör att ett serveringstillstånd kan vara
olämpligt. Detta är en viktig kugge i arbetet med att skapa en
trygg stadsdel där många olika verksamheter och boenden kan
verka tillsammans. Därtill har vi ett demokratiuppdrag, ett
uppdrag att vara nära våra medborgare och lyssna in hur de
tycker att det gemensamma fungerar. Just den typ av
verksamhet som eventuellt medför fler påverkade i området
eller högre ljud på sena timmar vet vi ofta är grund för att
skapa både konflikter och otrygghet. Därför är vi glada att vi
som stadsdelsnämnd har möjlighet att spela in dessa två
aspekter vid prövningar om serveringstillstånd.
I Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd står det:
”Det är även mycket angeläget att de sociala aspekterna lyfts
fram när ansökningar om serveringstillstånd ska avgöras.
Detta säkerställs genom remiss till stadsdelsnämnderna. Dessa
nämnder yttrar sig om nyetablering av serveringsställen och
sena serveringstider utifrån ansökan om eventuella sociala
olägenheter som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt
beträffande restaurangens läge i stadsdelen.
Stadsdelsnämnderna yttrande bör väga tungt vid
tillståndsmyndighetens slutliga ställningstagande”
Vi tycker att det är viktigt att stadsdelen tar och bidrar med
just detta sociala ansvar i serveringsprövningarna. I dagsläget
saknar vi dock underlag för just detta i förvaltningens
tjänsteutlåtande. Därför vill vi komplettera ärendet med denna
aspekt.
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Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2019, dnr 2019/91.
Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl.
(M), Elisabet Wallgren (MP), Marcus Wangel (C), Arvid
Vikman m.fl. (S) och Marie-Louise Siverstrand m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Maurice Forslund (KD) instämde i förslaget i form av
ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det
gemensamma förslaget från Liberalerna, Moderaterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Kristdemokraterna.
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