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§ 17
Eggs Inc. Regeringsgatan, Eggs Included
Stores AB - Nytt serveringstillstånd
Dnr: 9.1.1-8023/2019

Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet beviljar Eggs Included Stores AB,
organisationsnummer 559208-8016, stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, för servering av spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, måndag till söndag i
restaurang mellan klockan 11:00 och 23:30 och uteservering mellan
klockan 11:00 – 23:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.
2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30
minuter efter det att aktuell serveringstid för uteserveringen upphör,
enligt 8 kap 17 och 19 §§ AL.
3. Eftersom det är nödvändigt att beträda en allmän passage för att
komma till restaurangens sittplatser meddelas att alkoholservering
endast får ske genom bordsservering, enligt 8 kap. 14 och 17 §§
alkohollagen.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2019-11-28 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.
Serveringstiden har justerats av bolaget sedan tjänsteutlåtandet
upprättades (tidigare klockan 20:00). Eftersom senare serveringstid
redan godkänts av både miljöförvaltningen och hyresvärden, föreslår
förvaltningen att serveringstiden inne ska beviljas till klockan 23:30 och
ute till klockan 23:00.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 18
Harry B James Kungsträdgården Restaurang/Café Kungsträdgården ABIngripande
Dnr: 9.4.2-3265/2019

Tillståndsutskottets beslut
Tillståndsutskottet meddelar Restaurang/Café Kungsträdgården AB ,
organisationsnummer 556718-3636 , tillståndshavare på restaurang Harry B
James Kungsträdgården, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.
Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2019-12-16 och
föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela bolaget en varning.
Vid sammanträdet dukades yttrande från bolaget samt tjänsteanteckning
från förvaltningen. Vid sammanträdet deltog vidare företrädare för bolaget
samt ombud som lämnade in handlingar i ärendet samt redogjorde för
omständigheterna i ärendet.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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