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Serveringstillstånd – Laoli AB
Remiss från tillståndsenheten (socialnämnden) dnr 9.1.24868/2019
Förvaltningens förslag till beslut
1. Laoli AB bör utifrån en social bedömning beviljas ett
stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten, i
restaurang samt i uteservering, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker måndag till söndag i
serveringsstället på Strindbergsgatan 35.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Jan Rönnberg
avdelningschef

Sammanfattning
Laoli AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang, måndag till söndag, mellan
kl. 11:00 – 00:00 samt i uteservering, måndag till söndag, mellan
kl. 11:00 – 00:00. Ansökan om serveringstillstånd avser
serveringsstället Strindbergsgatan på 35. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Östermalms stadsdelsförvaltning
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Bakgrund
Yttrandet har tillsänts tillståndsenheten som ett kontorsutlåtande.
Av stadens riktlinjer för alkoholserveringstillstånd antagna av
kommunfullmäktige 1999 och reviderade 2016, framgår det att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid socialnämndens
(tillståndsutskottet) slutliga ställningstagande. Stadsdelsnämndens
yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå inom det berörda
stadsdelsområdet om ett serveringstillstånd beviljas.
Tillståndsenheten inhämtar därutöver yttranden från andra
remissinstanser såsom polisen och miljöförvaltningen.
Laoli AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
00:00 samt i uteservering, måndag till söndag, mellan
kl. 11:00 – 00:00. Ansökan avser restaurang Bistro V vars namn
kommer att ändras till Naturo Sushi, som är belägen på
Strindbergsgatan 35.
Ärendet
I samtal med ägaren berättas att restaurangens lokaler togs över i
december 2018. Restaurangnamnet ”Bistro V” kvarstår från gamla
befattningshavaren och kommer att ändras till ”Naturo Sushi”.
Ägaren uttrycker att i ansökan beskrivs att samtliga alkoholdrycker
sökts men meningen är att enbart servera öl och vin, för att sushin
ska vara i fokus när allmänheten väljer att besöka restaurangen.
Likaså vad gäller de ansökta öppettiderna, de som beskrivs i
anmälan är inte den aktuella planen. Efter ett eventuellt
serveringstillstånd är planen för öppettiderna t.o.m. kl. 22:00.
Vidare berättar ägaren att han har varit i kommunicering med sin
hyresvärd som godkänt detaljerna om alkoholservering, om tillstånd
beviljas. Eftersom den föregående ägaren hade serveringstillstånd
och verksamheten fungerade bra, d.v.s. utan inkomna klagomål vad
gäller störningar för närboende eller ordningsproblem. Den
informationen kontrollerade förvaltningen genom tillståndsenheten,
som inte hade några registrerade anmärkningar vad gäller inkomna
klagomål från föregående restaurang på Strindbergsgatan 35. Att
anmärkning inte registrerats behöver dock inte betyda att det inte
förekommit. Angående störningar för närboende är dock
miljöförvaltningens kompetensområde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurang Bistro V (Naturo Sushi) är belägen på bottenplan av
fastigheten på Strindbergsgatan 35. I direkt anslutning till
restaurangen finns en skönhetssalong, flera bostadshus och i
närområdet finns andra restauranger, mataffärer och diverse företag.
Med anledning av ovanstående redogörelse finner inte förvaltningen
att alkoholsserveringstillstånd skulle medföra någon nackdel utifrån
en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att
tillstyrka ansökan.
Bilaga
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.2-4868/2019.
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