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Svar på remiss från Socialförvaltningen, Tillståndsenheten
dnr 9.1.1-6563/2021
Förslag till beslut
Bromma stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Brödernas Bromma ansöker om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11:00-01:00.
De ansökta alkoholdryckerna är spritdryck, starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker. Brödernas Bromma är belägen på
Bergslagsvägen 268 i Norra Ängby. Stadsdelsförvaltningen finner
inte att serveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför
stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Bakgrund
Socialförvaltningen har remitterat en ansökan från Brödernas
Bromma avseende stadigvarande serveringstillstånd för restaurang
Brödernas Bromma på Bergslagsvägen 268 att till allmänheten, i
restaurang, måndag till söndag kl. 11:00-01:00 få servera
spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.
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Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för serveringstillstånd
ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på faktorer som är
av lokalt intresse. Stadsdelsnämndens yttrande ska belysa sociala
olägenheter som finns eller kan befaras uppstå inom det berörda
stadsdelsområdet om ett serveringstillstånd beviljas. Det ska även
titta på restaurangtäthet i vissa speciella områden med känd
missbruksproblematik, ordningsproblem och störningar för
närboende. Störningar för närboende är främst miljöförvaltningens
kompetensområde. Tillståndsenheten inhämtar därutöver yttranden
från andra remissinstanser såsom polisen och miljöförvaltningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Avdelning Socialtjänst och fritid i samråd
med Avdelning Administration.
Ärendet
Näringsidkaren med serveringsstället Brödernas Bromma ansöker
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang,
måndag till söndag kl. 11:00-01:00. Alkoholdryckerna avser
spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.
Brödernas Bromma är belägen på Bergslagsvägen 268 i Norra
Ängby. I närområdet finns bland annat annan restaurangverksamhet
och bostäder.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen finner inte att serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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