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Yttrande över ansökan om alkoholservering
– Hemma hos Kaj, Hammarby kaj 18, 120
32 Stockholm
Remiss från tillståndsenheten vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden har i sitt yttrande inget att erinra avseende ansökan om
alkoholservering med serveringstid inomhus klockan 11.00 – 23.00
söndag – onsdag och 11.00 – 01.00 torsdag - lördag samt dag före helgdag.
Serveringstiden 11.00 – 03.00 till slutna sällskap inomhus. Nämnden
förslår serveringstiden utomhus klockan 11.00 – 22.00 på Hemma hos Kaj,
Hammarby kaj 18, 120 32 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 Streetfoodfactory Sverige AB som
ansöker om nytt tillstånd för alkoholservering i form av starköl, vin och starksprit
till allmänheten och till slutna sällskap på Hemma hos Kaj, Hammarby kaj 18,
120 32 Stockholm. Enligt meddelande per telefon av handläggaren på
Tillståndsenheten har Streetfoodfactory Sverige AB ändrat sin ansökan och sökt
tillstånd för serveringstiden 11.00 – 03.00 för slutna sällskap inomhus.
Serveringstiden till allmänheten söndag – onsdag 11.00 – 23.00 och torsdag –
lördag samt dag före helgdag 11.00 – 01.00 både inomhus och utomhus.
Remissen inkom 2009-06-02. Normal svarstid för denna typ av remiss är en
månad. Svarstiden har i detta fall förlängts.
Förvaltningens synpunkter och 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.
Restaurangen ligger i närheten av bostäder men serveringstiderna ligger inom
ramen för vad som får anses acceptabelt. Samtliga restauranger i området,
Hammarby sjöstad, har beviljats serveringstid som längst till klockan 22.00
utomhus samt 01.00 inomhus.
Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande till tillståndsenheten godkänner
ansökan om alkoholservering med serveringstid inomhus klockan 11.00 – 23.00
söndag – onsdag och 11.00 – 01.00 torsdag - lördag samt dag före helgdag.
Serveringstiden 11.00 – 03.00 till slutna sällskap inomhus. Nämnden förslår
serveringstiden utomhus klockan 11.00 – 22.00 på Hemma hos Kaj, Hammarby
kaj 18, 120 32 Stockholm.
Bilaga
1. Remiss från tillståndsenheten angående serveringstillstånd.
2. Karta.
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