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Remiss från tillståndsenheten (socialnämnden) dnr: 9.1.14063/2021
Förslag till beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande om att Serveringsfatet AB utifrån en social bedömning
bör beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan till
allmänheten, i restauranglokal och uteservering, mellan kl. 11:00 –
22:00 i restaurang Epiceriet på adress Fågelhundsgatan 30.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Serveringsfatet AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restauranglokal och uteservering, måndag till
söndag mellan kl. 11:00 – 22:00. De ansökta alkoholdryckerna
avser spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Epiceriet som är
belägen på adress Fågelhundsgatan 30 i Norra Djurgårdsstaden.
Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att ett stadigvarande
serveringstillstånd enligt ansökan befaras föranleda en nackdel
utifrån de sociala aspekterna.
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Bakgrund
Av stadens riktlinjer för alkoholserveringstillstånd antagna av
kommunfullmäktige 1999 och reviderade 2016, framgår det att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid socialnämndens
(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.
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Serveringsfatet AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restauranglokal och uteservering, måndag till
söndag mellan kl. 11:00 – 22:00. De ansökta alkoholdryckerna
avser spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Epiceriet som är
belägen på adress Fågelhundsgatan 30 i Norra Djurgårdsstaden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
Ärendet
Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig delägare som
förmedlat att Epiceriet är en nyöppnad delibutik belägen i Norra
Djurgårdsstaden. Delibutiken har en fransk inriktning med ost,
chark och varor som oliver och sniglar. I angränsning till
delibutiken finns en serveringsdel där man kommer att servera
enklare rätter som sallader och pizza. Verksamheten hoppas
komplettera serveringsdelen med en vinbar där dryckesserveringen
huvudsakligen kommer att bestå av vin och öl. I framtiden vill man
även kunna arrangera mindre vinprovningar. Serveringsdelen
beräknas rymma maximalt 30 gäster. Till Epiceriet hör även en
uteservering som är belägen ut mot gatan och som beräknas ha plats
för maximalt 20 gäster. Epiceriet vänder sig till de boende i
området. Restaurangdelen planeras vara öppen året runt medan
uteserveringen planeras vara öppen under sommarhalvåret.
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Synpunkter och förslag
Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att ett stadigvarande
serveringstillstånd enligt ansökan befaras föranleda en nackdel
utifrån de sociala aspekterna.
Stadsdelsförvaltningen avstår från att yttra sig specifikt beträffande
den sociala faktor som avser buller och/eller ljudnivåer. Eftersom
det beaktas i Miljöbalkens hälsoskyddsregler och vidtas inom
miljönämndens remissyttrande i frågan.

Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör
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