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Ansökan om serveringstillstånd för restaurangen
Albrektsson Gastronomic i Larsboda

Svar på remiss från socialnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av ansökan om serveringstillstånd för restaurangen
och cateringfirman Albrektsson Gastronomic i Larsboda.
Sammanfattning
Restaurangen och cateringfirman Albrektsson Gastronomic i
Larsboda har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för slutet
sällskap. Ansökan gäller fullständiga rättigheter med en
serveringstid i restaurang alla veckodagar klockan 11.00 – 00.00
och i form av catering alla veckodagar klockan 16.00 – 01.00.
Förvaltningen har inga invändningar mot ansökan.
Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet har skickat en remiss till
stadsdelsnämnden om ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
för restaurang Albrektsson Gastronomic på Edsvallabacken 14 i
Larsboda. Ansökan avser fullständiga rättigheter, vilket
omfattar servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker. Ansökan avser slutet sällskap med en serveringstid
i restaurang alla veckodagar klockan 11.00 – 00.00 och i form av
catering alla veckodagar klockan 16.00 – 01.00.
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Kommunfullmäktige har i stadens riktlinjer för serveringstillstånd
framhållit att det är angeläget att berörd stadsdelsnämnd yttrar sig
över eventuella sociala olägenheter som finns eller kan befaras
uppstå eller beträffande restaurangens läge i stadsdelen.
Stadsdelsnämndens yttrande ska väga tungt vid den slutliga
bedömningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Lokalen ligger i Larsboda industriområde och därmed inte i
omedelbar närhet till förskolor, skolor, fritidsverksamhet eller andra
verksamheter som eventuellt skulle kunna påverkas negativt.
Förvaltningens fältassistenter och vuxenenhet har ingen kännedom
om sociala olägenheter som finns eller kan befaras uppstå i
området. Eftersom ansökan dessutom endast avser servering till
slutna sällskap kommer verksamheten inte heller att få den publika
närvaro i området som en vanlig restaurang.
Förvaltningen har därmed inga invändningar mot att
serveringstillstånd beviljas i enlighet med ansökan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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