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Till Stadsdelsnämnden

Södra Westers - yttrande över ansökan om
alkoholservering
Förslag till beslut
1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om
alkoholservering till slutna sällskap i Södra Wester, Maria Skolgata 79, 118 53
Stockholm.
2. Nämnden avstyrker ansökan om serveringstid 11.00 – 01.00 vid
uteserveringen och föreslår serveringstiden till 11.00 – 03.00 i restaurangen
och 11.00 – 00.00 vid uteserveringen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Eva Hagberg Dyberg
Chef Bidrag & Vuxenstöd

Sammanfattning
Wester Catering & Arrangemang AB ansöker om omprövning efter prövotid
serveringstillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap i Södra Wester, Maria
Skolgata 79, 118 53 Stockholm. Serveringstid under prövotiden är 11.00 – 03.00 i
restaurang och 11.00 – 01.00 vid uteservering.
Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrker ansökan om serveringstid 11.00 – 01.00 vid
uteserveringen och föreslår serveringstiden till 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 –
00.00 vid uteserveringen.
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Ärendets beredning
Detta ärende är berett inom avdelningen Bidrag och Vuxenstöd.

Bakgrund
Tillståndsenheten har lämnat en remiss till stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan i ett ärende
avseende alkoholservering. Det är Wester Catering & Arrangemang AB som ansöker om
omprövning efter prövotid för alkoholservering (starköl, vin och spritdrycker) till slutna
sällskap i Södra Westers. Av ansökan framgår att den sökta serveringstiden är mellan
klockan 11.00 – 03.00 i restaurangen och 11.00 – 01.00 vid uteserveringen vilket är den
serveringstid som gällt under prövotiden.

Förvaltningens förslag
Förvaltningens uppdrag i yttranden till tillståndsutskottet är att göra en social bedömning
kring ansökningar om alkoholservering inom Maria-Gamla stans stadsdelsnämnds
område.

Social bedömning
Denna ansökan avser tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap. Stadens
alkoholpolitiska program definierar ”slutet sällskap” enligt följande:

Med ”slutet sällskap” menas en begränsad krets av personer med ett
gemensamt intresse i ett företag, en förening eller andra sammanhang.
Det gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där
alkoholdrycker serveras. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som
vid tillfället ska delta. Lagad mat ska tillhandahållas. Priset på
alkoholdrycker får i sammanhanget, efter skäligt pålägg, ej vara lägre än
inköpspriset.
Då slutna sällskap omfattar en begränsad krets av personer med gemensamt intresse ser
stadsdelsförvaltningen i sin sociala bedömning inga hinder för serveringstillstånd. Den
önskade serveringstiden till 01.00 vid uteserveringen skulle kunna bli störande för de
boende i området.
Förvaltningen föreslår nämnden att inte ha något att erinra mot alkoholservering för slutna
sällskap i Södra Westers, Maria Skolgata 79 Stockholm, men avstyrka serveringstiden
11.00 - 01.00 vid uteserveringen och föreslår serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurangen
och 11.00 – 00.00 vid uteserveringen.

