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Remiss av serveringstillstånd till Hotel Karlaplan
AB, Hotel Karlaplan
Remiss från tillståndsenheten (socialnämnden) dnr 9.1.14438/2020
Förslag till beslut
1. Hotel Karlaplan AB bör utifrån en social bedömning
beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan
till allmänheten, i restauranglokal och i uteservering, mellan
kl. 11:00 – 23:00 i Hotel Karlaplan på Skeppargatan 82.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Hotel Karlaplan AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang och uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00. De ansökta
alkoholdryckerna avser spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser Hotel
Karlaplan på Skeppargatan 82.
Utifrån den informationen förvaltningen tagit del av vid
kommunicering med verksamhetsansvarig, finner inte Östermalms
stadsdelsförvaltning att ett stadigvarande serveringstillstånd enligt
ansökan befaras föranleda en nackdel utifrån de sociala aspekterna.
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Bakgrund
Yttrandet har tillsänts tillståndsenheten som ett kontorsutlåtande.
Av stadens riktlinjer för alkoholserveringstillstånd antagna av
kommunfullmäktige 1999 och reviderade 2016, framgår det att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid socialnämndens
(tillståndsutskottet) slutliga ställningstagande. Stadsdelsnämndens
yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå inom det berörda
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stadsdelsområdet om ett serveringstillstånd beviljas.
Tillståndsenheten inhämtar därutöver yttranden från andra
remissinstanser såsom polisen och miljöförvaltningen.
Hotel Karlaplan AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang och uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00. De ansökta
alkoholdryckerna avser spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser Hotel
Karlaplan på Skeppargatan 82.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
Ärendet
Hotel Karlaplan har sin lokalisering på Skeppargatan 78-84, som är
i nära anslutning till Karlaplans tunnelbana. I närområdet hittas
bland annat det kombinerade köpcentrumet och bostadskvarteret,
Fältöversten. I kommunicering med vice vd framkommer att Hotel
Karlaplan har funnits sedan 2005 på Skeppargatan 78-84, vars
fastighet ägs av Frälsningsarmén.
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Förslaget beträffande ansökan om serveringstillstånd framfördes
nyligen till styrelsen och Hotel Karlaplan fick ett godkännande av
Frälsningsarmén att även få bedriva sin verksamhet med ett
eventuellt serveringstillstånd.
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Vice vd förmedlar att serveringslokalen för Hotel Karlaplan avser
hotellobbyn/”hotelllounge”, på Skeppargatan 82. Det kommer även
att vara möjligt med alkoholbeställning till hotellrummet.
Förvaltningen efterfrågar vilka rutiner som upprättas för att
säkerställa att ordningshållning upprätthålls och hur de planerar att
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minimera risken att minderåriga får tag på alkohol. Enligt vice vd är
alkoholbeställningen på rummet endast avsedd till sina inskrivna
hotellgäster. Vid en eventuell alkoholbeställning till hotellrummet,
kontrollerar personalen rummet och dess registrerade gäster. Inga
minderåriga får förekomma, utan en förälders närvaro.
Alkoholserveringen till allmänheten avser endast lokalerna på
Skeppargatan 82 som tillhör Hotellets lobby/”lounge”.
Synpunkter och förslag
Utifrån den informationen förvaltningen tagit del av vid
kommunicering med verksamhetsansvarig, finner inte Östermalms
stadsdelsförvaltning att ett stadigvarande serveringstillstånd enligt
ansökan befaras föranleda en nackdel utifrån de sociala aspekterna.

Kerstin Andersson
stadsdelsdirektör
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