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Remiss gällande serveringstillstånd för Pizza
punks (Bleck by Sweden AB)

Svar på remiss från tillståndsenheten vid socialförvaltningen,
dnr: 9.1.1-7295/2022
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
socialförvaltningen, tillståndsenheten, som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart
Bakgrund
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har mottagit en remiss från
socialförvaltningens tillståndsenhet i ett ärende gällande
alkoholservering. Som remissinstans ska stadsdelsnämnderna främst
yttra sig över det som är av lokalt intresse, som exempelvis sociala
olägenheter som finns eller kan befaras uppstå. Särskilt bör beaktas
restaurangetablering med servering av alkohol i känsliga områden,
såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller där många
ungdomar annars brukar samlas, områden med känd
missbruksproblematik och ordningsproblem eller där det finns risk
för störningar för närboende.
Ärendet
Detta ärende gäller restaurang Pizza punks med adress
Olaus Magnus väg 17a, Johanneshov. Ansökan avser nytt tillstånd
och gäller stadigvarande tillstånd för alkoholservering till
allmänheten i restaurangen, måndag-söndag kl.11.00 – 23.00.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och pensionärsrådet
2022-09-22.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurangen kommer ligga på nedre botten i ett flerfamiljshus med
tre våningar. Det finns inga skolor i närområdet och ungdomar
brukar inte samlas eller umgås återkommande i området. Det finns
ingen social problematik som har uppmärksammats vid platsen
och/eller den omedelbara närheten. Utifrån detta ser förvaltningen
inte att det föreligger särskild risk för att en etablering av nämnda
restaurang skulle kunna innebära ökad risk för oönskade störningar
eller olägenheter.
Förvaltningen har inget att erinra mot ansökan om
serveringstillstånd från restaurang Pizza punks och föreslår att
nämnden tillstyrker ansökan.Text
Karin Bülow
T.f förvaltningschef
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Bilagor
1. Remiss till stadsdelsnämnden i ärende rörande
alkoholservering

Remiss gällande serveringstillstånd
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