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Remiss av Ansökan om serveringstillstånd,
Engelbrekts Cafe & Deli
Svar på remiss från Socialförvaltningen, SoN dnr: 9.1.16231/2021
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, söndag till torsdag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i restaurangen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, fredag till lördag
mellan kl. 11:00 – 23:00 för allmänheten i restaurangen.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan
om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i uteserveringen.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar
yttrandet till Socialförvaltningens tillståndsenhet.
5. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från
Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker.
Socialförvaltningens tillståndsenhet skickar ansökan på remiss till
stadsdelsnämnderna.
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ansökan om
serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 26 augusti 2021.
Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till
stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering
av serveringsställen och sena serveringstider.
Förvaltningen föreslår att nämnden tillstryker ansökan om
serveringstillstånd för SCK konditori AB, Högdalsgången 34, 124
54 Bandhagen, söndag till torsdag mellan kl. 11:00 – 21:00 för
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allmänheten i restaurangen, fredag till lördag mellan kl. 11:00 –
23:00 för allmänheten i restaurangen samt måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i uteserveringen.
Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från
Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker. De
svarar även för tillsyn av restauranger som beviljats
serveringstillstånd.
Tillståndsutskottet beslutar om nya serveringstillstånd. Utskottet
fattar även beslut om administrativa ingripande som återkallelser
och varningar.
Stadens riktlinjer
Enligt stadens riktlinjer för serveringstillstånd är det angeläget att
de sociala aspekterna lyfts fram när ansökningar om
serveringstillstånd ska avgöras. Detta säkerställs genom att
Socialförvaltningens tillståndsenhet skickar ansökan på remiss till
stadsdelsnämnderna.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ansökan om
serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 26 augusti 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på Staben inom Administrativa avdelningen i
samverkan med Social omsorg vuxen.
Ärendet
Alkohollagen
Alkohollagen (2010:1622) utfärdades den 2 december 2010. Lagen
fastställer att en person som ännu inte har fyllt 20 år eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken inte får bedriva
näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker
eller alkoholdrycksliknande preparat.
Serveringstillstånd
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För att få servera alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd av
den kommun där serveringsstället är beläget enligt 8 kap. 1 §.
Serveringstillstånd krävs däremot inte om serveringen till exempel
sker utan vinstintresse.
En ansökan om serveringstillstånd ska göras skriftligen.
Serveringstillstånd för alkoholdrycker får enligt alkohollagen endast
utföras till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Som en del
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av lämplighetsprövningen måste den som för första gången ansöker
om serveringstillstånd av alkoholdrycker göra ett kunskapsprov om
alkohollagstiftningen enligt alkohollagen 8 kap. 12 §.
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller
i förening, företag eller annat slutet sällskap enligt alkohollagen 8
kap. 2 §. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under
en viss tidsperiod, så kallat stadigvarande serveringstillstånd som
gäller tills vidare, om inte kommunen finner särskilda skäl att
begränsa giltighetstiden. Det kan även avse en enstaka tidsperiod
eller ett enstaka tillfälle, då kallat tillfälligt serveringstillstånd.
Serveringstider

Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Om inte kommunen
beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte
påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till
klockan 01.00.
Stadsdelsnämndernas inflytande
Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till
stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering
av serveringsställen och sena serveringstider. Stadsdelsnämndernas
inflytande över tillståndsgivningen gäller det lokala intresset, den så
kallade sociala bedömningen. I denna bedömning kan olika faktorer
i restaurangens omedelbara närhet vägas in, exempelvis
restaurangtätheten i vissa områden med känd missbruksproblematik
och ordningsproblem. Störningar till närboende är enligt stadens
riktlinjer främst miljöförvaltningens kompetensområde.
Vid remissvar studerar nämnden i regel inte hyreskontrakt,
finansieringsplaner, olika fackmyndigheters yttranden om lokalen,
yttranden från polismyndigheten om sökandens vandel, uppgifter
från Skatteverket, bedömningen av sökandens branschvana etc.
Detta har inte ansetts vara av lokalt intresse utan en lagteknisk del
som tillståndsenheten ansvarar för.
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Stadens riktlinjer menar att stadsdelsnämndernas yttranden ska väga
tungt vid den slutliga bedömningen. Den lokala kompetensen är en
viktig del i tillståndsprövningen.
Sökande
SCK konditori AB har sökt tillstånd för att servera alkoholdrycker
på Engelbrekts Cafe & Deli, Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen.
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Socialförvaltningens tillståndsenhet har skickat ansökan på remiss
till stadsdelsnämnden. Remisstiden är en månad. Ansökan avser:
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i
restaurang, söndag till torsdag mellan klockan, 11.00–21.00
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i
restaurang, fredag till lördag mellan klockan, 11.00–23.00
 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i
uteservering, måndag till söndag mellan klockan, 11.00–
21.00
Sökande har ansökt om tillstånd för spritdryck, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker.

Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen

Förvaltningen har haft kontakt med sökande som informerade om
att hen har fyra års restaurangerfarenhet i Sverige och 16 års
restaurangerfarenhet från andra länder. Sökande har åtta års
erfarenhet av alkoholservering i Sverige. Vidare har förvaltningen
informerats om att restaurangen riktar sig till familjer och vuxna.
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Synpunkter och förslag
Alkohollagen är en social skyddslag och att servera alkoholdrycker
är enligt förvaltningen att anse som en socialt ansvarsfull uppgift.
Det bör därför inte ses som en rättighet att få tillstånd utan en
möjlighet för den som uppfyller alkohollagens krav på lämplighet.
Social bedömning
I förvaltningens sociala bedömning har Enskede-Årsta-Vantörs
enhet för utredning och öppenvård samt LPO Farsta tillfrågats om
restaurangtätheten i området, eventuell känd missbruksproblematik,
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eventuella ordningsproblem samt kända störningar till närboende i
området för restaurangen i fråga.
Förvaltningen har kännedom om att föreningen Convictus, som
hjälper personer med missbruk och psykisk ohälsa, har sin
verksamhet bredvid restaurangens adress vilket kan leda till att det
rör sig en del missbrukare i området dagtid.
Vidare har LPO Farsta informerat förvaltningen om att det tidigare
funnits två restauranger på Högdalsgången 34 som varit kopplade
till ordningsproblem och brott. LPO Farsta har meddelat
förvaltningen om att de har planerat in ett möte med byggnadens
nuvarande ägare för att upprätta ett kontrakt som inte tillåter
krogverksamhet efter kl. 01.00. Detta med anledning av att säkra
ansvarsfull alkoholservering och minska antalet brottsutsatta.
Det finns flertalet restauranger i området med serveringstillstånd i
Högdalen och restaurangtätheten är relativt hög.
Enligt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings bedömning
befaras inte ett stadigvarande serveringstillstånd enligt bifogad
ansökan medföra nackdelar utifrån sociala aspekter. Förvaltningen
är positiva till att LPO Farsta arbetar för ansvarsfull
alkoholservering genom att inrätta avtal kring krogverksamheten på
Högdalsgången 34.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för SCK konditori AB,
Högdalsgången 34, 124 54 Bandhagen, söndag till torsdag mellan
kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i restaurangen, fredag till lördag
mellan kl. 11:00 – 23:00 för allmänheten i restaurangen samt
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 21:00 för allmänheten i
uteserveringen.
Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens yttrande till Socialförvaltningens tillståndsenhet och
justerar ärendet omedelbart.
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Bilaga
Remiss till stadsdelsnämnden i ärende rörande alkoholservering, dnr
SoN dnr: 9.1.1-6231/2021
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