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Yttrande till tillståndsenheten över ansökan om 
serveringstillstånd för Rollin Bistros, Lindholmspiren 9 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Rollin Bistros ansökan för servering 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till tillståndsenheten som  

eget yttrande i ärendet (Dnr E80-2020-00182). 

3. Stadsdelsnämnden Lundby förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Lokalen ligger på Lindholmen. Lindholmen rymmer ett stort antal skolor och 

gymnasieprogram. Det förekommer viss social oro på skolområdet med konflikter och 

droghandel. Restauranglokalens placering ligger inte i direkt anknytning till skolområdet, 

någon större promenadväg till och från något skolområde eller annan plats där barn och 

unga bedöms uppehålla sig. Serveringslokalens placering, inriktning och ansökta 

serveringstider anses inte leda till några störningar eller negativ påverkan utifrån 

barnperspektivet. 

Expedieras 

Ärendet expedieras till tillståndsenheten, Social resursförvaltning 

Bilagor 

Bilaga 1 Remiss från tillståndsenheten 2020-02-21 

Bilaga 2 Ansökan om serveringstillstånd Rollin Bistros 

 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-27 

Diarienummer N139-0174/20 

 

Handläggare 

Daniel Hellström 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: daniel.hellstrom@lundby.goteborg.se  
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Ärendet  
Rollin Bistros Cafe AB ansöker om serveringstillstånd för Rollin Bistros på 

Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för 

alkoholservering ska stadsdelsnämnden yttra sig om och hur ett serveringsställe med 

alkoholservering påverkar barn och ungdomar i stadsdelen samt informera om till 

exempel det finns känd missbruksproblematik i serveringsställets närhet. Yttrandet ska 

skickas till Tillståndsenheten, Social resursförvaltning, senast 2020-03-20. 

Beskrivning av ärendet 
Rollin Bistros Cafe AB ansöker om serveringstillstånd för Rollin Bistros på 

Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg. Ärendet gäller nyetablering. Ansökan avser 

servering till allmänheten av starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker i 

restaurang och på uteservering samt cateringverksamhet för slutna sällskap.  

Ansökta serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar i restaurangen och 11.00 – 22.00 på 

uteserveringen. Serveringslokalen uppges innehålla totalt 87 sittplatser. 

Förvaltningens bedömning 
Restauranglokalens placering ligger inte i direkt anknytning till någon förskola, skola 

eller större promenadväg till och från något skolområde. Anläggningens placering, 

inriktning och ansökta serveringstider bedöms inte ha någon påverkan på den sociala oro 

som kan uppstå bland ungdomar i området. Verksamheten bedöms heller inte utgöra ett 

hinder för trygghetsarbetet i området. Förvaltningen bedömer att anläggningens inriktning 

och ansökta serveringstider inte medför några olägenheter avseende ordning och 

nykterhet i närområdet. En samlad bedömning visar att ansökt serveringstillstånd inte 

medför olägenheter ur en alkoholpolitisk synpunkt. Det föreligger inga hinder för 

servering.   

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken 

 

Stabschef 

 

 


