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Remiss om serveringstillstånd till Fabrique
Stockholm II AB, restaurang Fabrique
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet dnr.
ÖST 2020/696
Förslag till beslut
1. Fabrique Stockholm II AB bör utifrån en social bedömning
beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd att till
allmänheten få servera spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker i restaurang, måndag till söndag mellan
kl. 16:00 – 22:00, enligt ansökan för
restaurangverksamheten Fabrique på Humlegårdsgatan 9.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Fabrique Stockholm II AB med serveringsstället Fabrique på
Humlegårdsgatan 9 ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 16:00 –
22:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker.
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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Bakgrund
Fabrique Stockholm II AB med serveringsstället Fabrique på
Humlegårdsgatan 9 ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 16:00 –
22:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker.
Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Yttrandet har tillsänts tillståndsenheten som ett kontorsutlåtande.
Av stadens riktlinjer för serveringstillstånd antagna av
kommunfullmäktige 1999 och reviderade 2016, framgår det att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid socialnämndens
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(tillståndsutskottet) slutliga ställningstagande. Stadsdelsnämndens
yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå inom det berörda
stadsdelsområdet om ett serveringstillstånd beviljas.
Tillståndsenheten inhämtar därutöver yttranden från andra
remissinstanser såsom polisen och miljöförvaltningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
Ärendet
Fabrique är beläget på Humlegårdsgatan 9. Verksamheten ligger på
markplan i ett lägenhetshus och har butiker på vardera sidan om
lokalen. Närområdet består av bostäder, restaurangverksamheter,
butiker och företag.

Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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