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Förslag till beslut
1. Nämnden föreslår tillståndsenheten att avslå ansökan avseende utökad
serveringstid 11.00 – 03.00, på Blå Skåpet, Götgatan 53, 116 22 Stockholm
2. Omedelbar justering av beslut.
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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 G.S.R. Investment Handelsbolag som
ansöker om utökat tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten. Av ansökan framgår att den gäller för Blå Skåpet,
Götgatan 53 där ägaren söker utökat tillstånd med serveringstiden 11.00 – 03.00 i
restaurang. Nuvarande tillstånd för servering av alkohol gäller mellan klockan
11.00 – 22.00 på uteserveringen, 11.00 – 01.00 och under prövotid 11.00 – 03.00 i
källaren. Prövotiden gäller fram till 2011-01-14.
Remissen inkom 2009-06-16. Normal svarstid för denna typ av remiss är en
månad. Svarstiden har i detta fall förlängts.
Förvaltningens förslag
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 exempelvis förhållanden som
serveringstider, restaurangtäthet, etablering i områden med känd
missbruksproblematik och restaurangetablering i bostadsområden behandlas. I
samma byggnad som Blå Skåpet finns bostäder och enligt de fältassistenter som
arbetar på Södermalm besöks restaurangen av många ungdomar.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande till tillståndsenheten avslår
ansökan om tillstånd för utökad serveringstid av alkohol klockan 11.00 – 03.00 på
Blå Skåpet, Götgatan 53, 116 22 Stockholm.

Bilagor
1. Remiss från tillståndsenheten angående ansökan om utökad serveringstid.
2. Karta
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