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Remiss om serveringstillstånd
Svar på remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Brödernas Kista
AB om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker i enlighet med vad som redovisas
i ärendet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Bröderna Kista AB ansöker om tillstånd för stadigvarande
alkoholservering för allmänheten i restaurang ”Bröderna Kista”
dagligen, kl. 11:00 – 01:00. Förvaltningen föreslår att RinkebyKista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
under förutsättning att lagstadgade ordningsföreskrifter och
åldersgränser för servering/försäljning av alkohol, tobak och spel
följs. Förvaltningen föreslår dock att ägare och all
serveringspersonal genomgår en utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
Bakgrund
Alkoholserveringstillstånd handläggs vid socialförvaltningens
tillståndsenhet och stadsdelsnämnden är remissinstans avseende
alkoholservering på restauranger inom sitt område.
Stadsdelsnämndens inflytande över tillståndsgivningen avser det
som är av lokalt intresse och ska innehålla en social bedömning.
Stadsdelsnämnden har att yttra sig kring remissen utifrån de sociala
aspekter och eventuella olägenheter ett serveringstillstånd kan
innebära.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Individ och familj. Aktuell
information har inhämtats angående den sociala situationen från
fältassistenter.
Ärendet
Brödernas Kista AB ansöker om tillstånd för alkoholservering till
allmänheten, dagligen i restaurangen Brödernas Kista kl. 11:0001:00. Brödernas Kista ligger i Kista galleria, på Hanstavägen 55F
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och är omgiven av kläd- och skobutiker, restauranger och en
biograf. I närheten finns det två grundskolor, busshållplatser och Tbanestation. Kista galleria är ett viktigt område för
stadsdelsförvaltningens fältassistenter då många barn och ungdomar
vistas där, särskilt under vinterhalvåret. Detta innebär att det är av
största vikt att lagstadgade ordningsföreskrifter och åldersgränser
följs för servering och försäljning av alkohol. Närliggande affärer i
Kista galleria stänger kl. 20:00 men restaurangerna och biografen i
närheten har öppet längre vilket innebär att även sena kvällar rör sig
vuxna, barn och ungdomar på platsen.
Synpunkter och förslag
Utifrån ovan redovisade omständigheterna föreslår förvaltningen att
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker ansökan om
serveringstillstånd. Under förutsättning att lagstadgade
ordningsföreskrifter och åldersgränser för servering/försäljning av
alkohol, tobak och spel följs, bedömer förvaltningen att inga
olägenheter bör uppstå. Förvaltningen föreslår dock att ägare och all
serveringspersonal genomgår utbildning i ansvarsfull
alkoholservering.
Toni Mellblom
stadsdelsdirektör

Anna Mattsson
Avdelningschef
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