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2020/311

Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
viEat i Stockholm AB med serveringsstället viEat i Stockholm på
Fleminggatan 60 ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
01:00 och i uteservering, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
22:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker.
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Bakgrund
viEat i Stockholm AB med serveringsstället viEat i Stockholm på
Fleminggatan 60 ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
01:00 och i uteservering, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
22:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker.
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
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Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på de
sociala aspekterna, sådana faktorer som är av lokalt intresse. Det
kan till exempel gälla restaurangtätheten i vissa speciella områden
med känd missbruksproblematik, ordningsproblem och störningar
för närboende. Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens kompetensområde.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av preventionsenheten. Synpunkter har
inhämtats från socialtjänstavdelningen. Pensionärsrådet och
funktionshindersrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
ärendet.
Ärendet
viEat i Stockholm AB med serveringsstället viEat i Stockholm
ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 01:00 och till
allmänheten i uteservering, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
22:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker.
Restaurang viEat i Stockholm är belägen på Fleminggatan 60. I
direkt anslutning finns bostäder och en livsmedelsbutik. Närområdet
består av bostäder, restaurangverksamheter, butiker och företag.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Under telefonsamtal med verksamhetens chef framkommer att
verksamhetens inriktning är restaurang med vietnamesisk mat.
Restaurangen är nyöppnad sedan 28 september och har 24 platser
inomhus och 14 platser på uteservering. Öppettiderna är kl. 11:00 –
21.30. Om behov finns kan restaurangen komma att ha öppet till kl.
23:00.
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I kommunicering med kommunpolis avseende
ordningsstörningsproblem eller klagomål i lokalområdet
framkommer det att det inte varit några incidenter att rapportera om
det senaste året. Utifrån en lokalområdessynpunkt bedömer
stadsdelsförvaltningen att ett serveringstillstånd för restaurang viEat
i Stockholm inte anses föranleda en social olägenhet.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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