Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
2022-08-25

Protokoll 9/2022
fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 18:00-20:00, Biblioteket i
Norra Djurgårdsstaden, Bobergsgatan 81-83
Ledamöter

Andrea Hedin (M) Ordförande
Birgit Marklund Beijer (S) Vice ordförande
Henrik Lundquist (M)
Vivianne Gunnarsson (MP)
Louise Gellin (C)
Rudolf Sjöstrand (S)
Berit Nyberg (S)
Jaime Barrios (V)
Göran Ek (SD)
Magnus Granat (M)
Annika Elmlund (M)
Christina Schönberg Messick (L)
Marion Sundqvist (V)

Ersättare

Christina Huss (M)
Amelie Langby (M)
Henrika Skott (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Daniele Fava (C)
Fredrik Boeke (S)
Sanna Eliasson (S)
Emil Bustos (S)
Anders Lindman (SD)
Daniele Fava (C)

Övriga närvarande

Helena Näslund Avdelningschef
Jan Rönnberg Tjänsteman
Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör
Sarah Johansson Nämndsekreterare
Roger Mellroth Tjänsteman
Marianne Wikander Tjänsteman

Justerare
Datum för justering
Paragraf

§17

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
2022-08-25

Sekreterare

Sarah Johansson

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
2022-08-25

§ 17
Remiss av serveringstillstånd för Soho House Stockholm
AB
ÖST 2022/527

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att Soho House Stockholm
AB, utifrån en social bedömning ska beviljas stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan, i restauranglokal
måndag-söndag kl. 11:00 – 03:00 och på uteservering 11:00-23:00 i
restaurang Soho House.
2. Östermalms stadsdelsnämnd anför text från yrkandet.
3. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Soho House Stockholm AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restauranglokal och
uteservering måndag-söndag mellan kl. 11:00 – 03:00. De ansökta
alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang
Soho House som är belägen på adress Majorsgatan 5. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte att några sociala olägenheter
föreligger eller kan befaras uppstå inom det berörda området om ett
stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan beviljas.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L) och
Vivianne Gunnarsson m.fl (MP) yrkar att:
1. Soho House Stockholm AB, utifrån en social bedömning ska
beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
enligt ansökan, i restauranglokal måndag-söndag kl. 11:00 –
03:00 och på uteservering 11:00-23:00 i restaurang Soho
House.
2. Att därutöver anföra:
Stockholm ska vara en levande stad där rummen mellan husen fylls
av ett rikt stadsliv. En viktig del i att åstadkomma detta är en
restaurangnäring som kan erbjuda ett varierat utbud av mat,
umgänge och dryckesservering. Stadens hantering av
serveringstillstånd är därför ett kraftfullt redskap för att stimulera
stadslivets utveckling och verka för att alkoholservering sker under
seriösa och kontrollerade former.
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För oss i Östermalms stadsdelsnämnd är det av största vikt att
stadens tillståndsverksamhet dels säkerställer en ansvarsfull
alkoholpolitik och dels håller de störningar för andra som nöjeslivet
medför inom rimliga nivåer.
Stadsdelsnämnden har till uppgift att bevaka de närboendes
intressen och därmed också göra en bedömning av eventuell risk för
störning. Då det finns boende i nära anslutning till den berörda
restaurangen/medlemsklubben och en tät kvartersstruktur med
gemensamma innergårdar finns en uppenbar risk för störningar.
Därför anser nämnden inte att ett serveringstillstånd utomhus
måndag – söndag längre än till 23:00 ska ges.
Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att nämnden
beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick
m.fl (L) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) yrkande.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime Barrios m.fl. (V) och Göran
Ek m.fl (SD) ansluter sig till yrkandet.
Reservationer
Louise Gellin m.fl. (C) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/527-2 Svar på remiss av serveringstillstånd för
Soho House Stockholm AB
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