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§ 16
Honey Honey - Cebbo Söder AB - Stadigvarande
ändring till TU
Dnr: 9.3.2-6518/2020
Tillståndsutskottets beslut
1. Tillståndsutskottet avslår Cebbo Söder AB, 559202-6529 ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i restaurangen mellan
klockan 01:00 – 03:00, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).
2. Serveringstillstånd mellan klockan 01:00 – 03:00 i restaurangen beviljas
under två års prövotid, enligt 8 kap. 19 § AL samt Stockholms Stads
riktlinjer för serveringstillstånd.
3. Serveringstillstånd mellan klockan 22:00 och 23:00 i uteserveringen
beviljas stadigvarande enligt 8 kap. 19 § AL samt Stockholms Stads
riktlinjer för serveringstillstånd.
4. Förvaltningen avslår ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
måndag till söndag klockan 23:00 – 01:00 i uteservering enligt 8 kap. 17
och 19 §§ AL.
5. Serveringstillstånd mellan klockan 23:00 – 00:00 i uteserveringen
beviljas under två års prövotid, enligt 8 kap. 19 § AL samt Stockholms
Stads riktlinjer för serveringstillstånd.
6. Villkor meddelas att minst två av Polismyndighetens förordnade
ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag till lördag, från
klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringsstället.
Beslut fattas enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL samt Stockholms Stads
riktlinjer för serveringstillstånd.
7. Villkor meddelas att all personal som anlitas för arbete med servering av
alkoholdrycker på serveringsstället (samtliga som inte enbart tillfälligt
engageras oavsett anställningsform,) ska genomgå STAD- utbildning i
ansvarsfull alkoholservering, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL samt
Stockholms Stads riktlinjer för serveringstillstånd.
8. Tidigare meddelat villkor om att uteserveringen ska vara utrymd senast
30 minuter efter det att aktuell serveringstid för uteserveringen upphör,
enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL, kvarstår.
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Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle
besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 17
Dubbel Dubbel Norra Stationsgatan - Dubbel
Dubbel Norra Stationsgatan AB - Nytt
serveringstillstånd
Dnr: 9.1.1-7573/2020
Tillståndsutskottets beslut
Tillståndsutskottet avslår Dubbel Dubbel Norra Stationsgatan AB:s, 5592377005, ansökan serveringstillstånd då alkohollagens krav avseende personlig och
ekonomisk lämplighet inte är uppfylld.
Skälen till avslaget redovisas närmare under rubriken ”Motivering” i
tjänsteutlåtandet. Beslut fattas enligt 8 kap 2 och 12 §§ alkohollagen (AL).
Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande och föreslagit att utskottet skulle
besluta att avslå ansökan.
Sökanden har yttrat sig över tjänsteutlåtandet och förvaltningen har bemött yttrandet i
tjänsteanteckning.
Bolaget har hemställt att ärendets beredning i socialnämndens tillståndsutskott hänskjuts
till nästkommande möte.

Förslag till beslut
Ordföranden föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ärendet skulle
avgöras idag samt att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
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