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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Remiss om serveringstillstånd Bistro FASM

Remiss från Socialförvaltningen. Tillståndsenhetens dnr:
9.1.1-5271/2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som remissvar.
Omedelbar justering.
Sammanfattning
Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget och den
angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte
föreligger någon risk att sociala olägenheter eller andra olägenheter
skulle uppstå med serveringstillstånd. Förvaltningen
avstår från att yttra sig beträffande den sociala faktor som
avser buller och/eller ljudnivåer eftersom det beaktas i
miljöförvaltningens remissyttrande.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen från socialförvaltningen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagna riktlinjer för handläggning av
serveringstillstånd, enligt dessa ska stadsdelsnämnderna endast
beakta de sociala aspekterna. Det vill säga faktorer som är av lokalt
intresse såsom restaurangtäthet eller kännedom om
ordningsproblem och missbruksproblematik i vissa områden.
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Ärendet
Bistro FASM, belägen på Wargentinsgatan 5A, är för tillfället
stängd. Restaurangen genomgår ett ägarbyte och planeras öppna i
augusti 2022. De nya ägarna ansöker om stadigvarande
serveringstillstånd för allmänheten i restauranglokal måndag –
lördag klockan 11:00 – 21:00.
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Bistro FASM ligger i ett område med restauranger, butiker, företag,
gymnasium och bostäder i form av lägenheter. I området finns även
Fridhemsplan som är en plats med liv och rörelse samt en knutpunkt
för kollektiva färdmedel. Förvaltningen har kännedom om att det
förekommer problem kring Fridhemsplan och samverkar med bland
andra polisen för att skapa trygghet för de som bor och vistas i
området. Förvaltningen har dock ingen kännedom om att det
förekommer problem kopplade till Bistro FASM eller det
närområde där restaurangen ligger.
Restaurangens ägare uppger att Bistro FASM ska vara en lunchoch vinbar med franska rätter och fina viner. På lunchen kommer
det finnas ett par tre rätter att välja mellan och på kvällen kommer
det serveras smårätter. Restaurangens främsta målgrupp ska vara
personer i 40-årsåldern och äldre. Inne i lokalen finns det 20
sittplatser och på uteserveringen 16 sittplatser. Restaurangen
kommer att vara öppen måndagar - fredagar klockan 11:00 – 21:30.
Bistro FASM kommer att vara stängd på helgerna men ca sex
gånger per år kommer de ha öppet på lördagar för vin- och
ostprovning för slutna sällskap.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen, pensionärsrådet och i rådet för
funktionshinderfrågor. Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget och den
angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte
föreligger någon risk för att sociala olägenheter eller andra
olägenheter skulle uppstå med serveringstillstånd. Förvaltningen
avstår från att yttra sig beträffande den sociala faktor som
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avser buller och/eller ljudnivåer eftersom det beaktas i
miljöförvaltningens remissyttrande.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen från socialförvaltningen.
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Bilagor
1. Remiss i ärende om alkoholservering.
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