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Ansökan om serveringstillstånd vid Gioia Restaurang & Deli
Sammanfattning
Rent a Chef Gourmandia Group AB, 556810-9374 (bolaget), ansöker enligt
alkohollagen (SFS 2010:1622) om serveringstillstånd för alla slag av alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap vid Gioia Restaurang &
Deli, Sjöflygvägen 38, 183 62 Täby. Ansökt serveringstid är alla dagar
klockan 11.00-01.00.
Bolaget och dess företrädare har dokumenterade kunskaper i alkohollagen
och bedöms även i övrigt uppfylla alkohollagens krav på lämplighet för beviljande av serveringstillstånd.
Remissinstanserna tillstyrker ansökan.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar, med stöd av 8 kap. 2§ alkohollagen, bevilja Rent a
Chef Gourmandia Group AB, 556810-9374 serveringstillstånd för alla slag
av alkoholdrycker till allmänheten vid Gioia Restaurang & Deli, Sjöflygvägen 38, 183 62 Täby.
Serveringen av starköl, vin och spritdrycker får i serveringslokalen påbörjas
tidigast klockan 11.00 och ska vara avslutad senast klockan 01.00. Lokalen
ska vara utrymd senast klocka 01.30.
Bakgrund
Rent a Chef Gourmandia Group AB, 556810-9374 (bolaget), ansöker enligt
alkohollagen (SFS 2010:1622) om serveringstillstånd enligt vad som angivits ovan.Bolaget bedriver restaurangverksamhet och delikatessbutik i angivna lokaler. Restaurangdelen har plats för ca.70 sittande gäster. Lokalerna
arrenderas till 31 december 2011.
Lokalen är registrerad som livsmedelslokal med restaurangverksamhet hos
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). Ansökan har remitterats till SRMH för yttrande över lokalens lämplighet för restaurangverksamhet och för yttrande om störningsrisker mm. SRMH tillstyrker ansökan.
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8 kap. 16§ alkohollagen anger att ”lokaler som används för servering till
allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.”
Ansökan har remitterats för yttrande till Storstockholms brandförsvar som i
sitt yttrande tillstyrker ansökan.
8 kap. 12§ alkohollagen anger att ”serveringstillstånd får endast meddelas
den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav
som ställs upp i denna lag”
Bolagsmännen har i ansökan med handlingar styrkt genomgången utbildning i alkohollagen samt på ett trovärdigt sätt styrkt finansieringen och bedöms uppfylla det lämplighetskravet.
Skatteverket har lämnat uppgifter om bolaget och dess företrädares nuvarande och tidigare verksamhet. Av uppgifterna framgår att ett annat bolag
med samma ägare har haft betalningsuppmaningar för skatter och uppgifter
som om de kvarstod skulle kunna vara grund för att avslå ansökan. Bolaget
har dock lämnat sådan dokumenterad information som gör det trovärdigt att
bristerna är åtgärdade och inte längre kvarstår.
8 kap. 11§ alkohollagen anger att ”en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande inhämtats”
Polismyndigheten har att pröva sökandes nuvarande och tidigare vandel
samt andra omständigheter som är relevanta. Polismyndigheten i Stockholms län tillstyrker ansökan.
Av Täby kommuns riktlinjer för serveringstillstånd framgår att polismyndighetens och miljömyndighetens synpunkter ska tillmätas stor betydelse.
Sammantaget har bolaget i ansökan visat handlingar samt även i övrigt gjort
trovärdigt att bolaget och bolagsmännen uppfyller alkohollagens krav för att
kunna beviljas ansökt serveringstillstånd.
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