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Till
Stadsdelsnämnden

Mälardrottningen - yttrande över ansökan om
alkoholservering
Förslag till beslut
1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om
alkoholservering med serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurangen
Mälardrottningen, Södra Riddarholmshamnen 4, 111 28 Stockholm
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Denise Melin
Chef Social omsorg

Sammanfattning
AB Startkapitalet nr 4562 u.n.ä. ansöker på grund av ägarskifte om tillstånd för servering
av alkohol till allmänheten på restaurang Mälardrottningen,
Södra Riddarholmshamnen 4, 111 28 Stockholm med serveringstid 11.00 – 03.00 i
restaurangen.
Förvaltningen föreslår nämnden att inte ha någon erinran mot ansökan om
alkoholservering på restaurang Mälardrottningen.
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Ärendets beredning
Detta ärende är berett vid avdelningen Social omsorg.

Bakgrund
Tillståndsenheten har lämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd i ett ärende
avseende alkoholservering. Det är AB Startkapitalet nr 4562 u.n.ä. som på grund av
ägarskifte ansöker om tillstånd för alkoholservering (starköl, vin och spritdrycker) till
allmänheten. Av ansökan framgår att Mälardrottningen, Södra Riddarholmshamnen 4,
Stockholm sökt tillstånd för serveringstiden 11.00 – 03.00 i restaurang. Serveringstiden är
den samma som tidigare ägare har haft tillstånd för alkoholservering.

Förvaltningens förslag
Förvaltningens uppdrag i yttranden till tillståndsutskottet är att göra en
social bedömning kring ansökningar om alkoholservering inom Södermalms
stadsdelsnämnds område.
Social bedömning
Stadens alkoholpolitiska program tar upp frågan om begränsning av tillgänglighet till
alkohol som en del i stadens ansvar för att förebygga berusningsdrickande. I bedömningen
om tillståndsgivning ska det exempelvis behandlas förhållanden som serveringstider,
restaurangtäthet (gräns för överetablering), etablering i områden med känd
missbruksproblematik och restaurangetablering i bostadsområden.
I detta ärende finns redan restaurangverksamhet i lokalerna. Förvaltningen har inte fått in
några synpunkter eller klagomål angående störningar kring den befintliga verksamheten.
Den sociala bedömningen kan därmed inte vara avgörande för tillståndsgivning vid
ägarskifte.
Förvaltningen föreslår nämnden att i sitt yttrande inte ha något att erinra mot
alkoholservering enligt remissen avseende restaurang Mälardrottningen.

