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Remiss om serveringstillstånd på Göran
terrassen
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet dnr. KUNG
2020/346
Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Compass Group FS Sweden AB med serveringsstället Göran
Terrassen på Sankt Göransplan 1 ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang samt uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 12:00 – 01:00. 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
Compass Group FS Sweden AB med serveringsstället Göran
Terrassen på Sankt Göransplan 1 ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang samt uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 12:00 – 01:00. 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
Compass Group FS Sweden AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang samt uteservering,
måndag till söndag kl.12:00 – 01:00. Ärendet avser
restaurangverksamheten Göran Terrassen. Alkoholdryckerna avser
spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Göran Terrassen är belägen på Sankt Göransplan 1.
Restaurangbyggnaden är fristående och inga verksamheter finns i
direkt anslutning. Närområdet består av bostäder, företag,
restaurangverksamheter och Sankt Görans sjukhus.
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I kommunicering med verksamhetens ombud framkommer att
Göran Terrassen främst är en lunchrestaurang för personal på Sankt
Görans sjukhus, men också tillgänglig för allmänheten, öppen
måndag till fredag. Verksamheten ansöker om serveringstillstånd
för att ha möjlighet att anordna särskilda evenemang, såsom after
work eller avtackningsfester, som bokas på begäran av i första hand
anställda på sjukhuset. Det kommer inte bedrivas någon öppen
regelbunden barverksamhet och ingen alkohol kommer serveras till
lunch. Verksamhetens ombud uppskattar att restaurangens festlokal
kommer bokas någon gång per kvartal.
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Utifrån en lokalområdessynpunkt bedömer stadsdelsförvaltningen
att ett serveringstillstånd för restaurang Göran Terrassen inte anses
föranleda en social olägenhet för närområdet.
Synpunkter och förslag
Restaurang Göran Terrassen ansöker om serveringstillstånd för att
ha möjlighet att anordna särskilda evenemang som bokas på
begäran, och inte för att bedriva en öppen regelbunden
barverksamhet. 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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