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Teater Scenario
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Teater Scenario får tillstånd att servera alkohol till
allmänheten i pausservering alla dagar mellan klockan 18.00 - 01.00.
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Avdelningschef

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Teater Scenario delar lokal sedan ca två år tillbaka med teater Replika på Hantverkargatan
78. Teatern har tidigare funnits på Odenplan. Man har inte öppet alla dagar utan det beror
på när man spelar teater.
Lokalen är 700 kvm stor och i själva serveringen ryms ca 40 -50 gäster. Tanken med
pausservering är att man skall kunna erbjuda sina gäster att ta ett glas vin eller öl om så
önskas i pausen. Man kommer inte att ha öppet längre än till klockan 22.00 de dagar man
spelar men vid vissa speciella fall med sena kvällsföreställningar eller andra arrangemang
så begär man därför att få tillstånd till klockan 01.00.
När det gäller tillgängligheten så är det trappor ner till själva teatern men man kan
använda porten intill där det finns en hiss ner till serveringsplanet
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen samt preventionssamordnaren har inga
synpunkter. Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och handikapprådet har avböjt
möjligheten att yttra sig i varje enskilt ärende.
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att Teater Scenario bör få tillstånd för servering
av alkohol till allmänheten i pausservering alla dagar mellan klockan 18.00 - 01.00.
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjerangående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd

