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Serveringstillstånd Frick & Son
Remiss från socialnämnden (tillståndsenheten) dnr 9102999/2017.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Frick & Son AB bör utifrån en social bedömning beviljas
stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker enligt ansökan.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
socialnämnden/tillståndsenheten.
3. Omedelbar justering

Christina Klang
stadsdelsdirektör

Östermalms stadsdelsförvaltning
Staben
Karlavägen 104, plan 6
Box 24 156
10451 Stockholm
Telefon 08 508 10 063
Växel 08 508 10 000
Fax 08 508 10 099
ostermalm@stockholm.se
stockholm.se
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Sammanfattning
Frick & Son AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang, tisdag till lördag kl. 11.00 – 01.00 samt i
uteservering tisdag till lördag kl. 11.00 – 22.00. Ansökan om
serveringstillstånd avser restaurang Frick & Son på Birger
Jarlsgatan 112. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att
alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför
stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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Bakgrund
Remissen inkom den 9 februari från socialnämnden
(tillståndsenheten). Eftersom namnet på restaurangen då var
felaktigt inkom en ny remiss den 14 februari 2017 där restaurangens
namn korrigerats av tillståndsenheten. Av stadens riktlinjer för
serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige framgår att
stadsdelsnämndens yttrande bör väga tungt vid socialnämndens
(tillståndsutskottets) slutliga ställningstagande. Stadsdelsnämndens
yttrande sker utifrån ansökan och ska belysa sociala olägenheter
som finns eller kan befaras uppstå om ett serveringstillstånd
beviljas. Yttrandet har sänts till tillståndsenheten som ett
kontorsutlåtande.
Frick & Son AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten i restaurang, tisdag till lördag, kl. 11.00 – 01.00 samt i
restaurangens uteservering, tisdag till lördag, mellan kl. 11.00 –
22.00. Ansökan avser restaurang Frick & Son på Birger Jarlsgatan
112.
Ärendet
Förvaltningen träffar vid besöket, den 15 februari, restaurangens
ägare och kökschef Brage Frick, i restaurangens lokaler på Birger
Jarlsgatan 112. Restaurangen är belägen på bottenplan i ett
bostadshus med flera butiker och restauranger i direkt anslutning.
Den nya ägaren tog över lokalerna i december 2016 och öppnade,
efter att lokalerna renoverats, restaurangen den 7 februari 2017. I
restaurangen arbetar idag tre personer. Ägaren drev tidigare
foodtrucken ”Frick & Hagberg”, som i och med restaurangens
öppnande inte längre är i bruk, annat än för catering. På
restaurangen serveras framförallt hamburgare och husmanskost, till
största del tillagat på råvaror från lokala producenter. För
närvarande har restaurangen öppet för lunch, tisdag-fredag kl. 11.00
– 13.30, och lördag kl. 12.00 – 16.00. Öppettiderna kommer
sannolikt att utökas framöver så att restaurangen även kan ta emot
middagsgäster.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid förvaltningens stab i samråd med
socialtjänstavdelningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att
alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning. Förvaltningen föreslår därför
stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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Bilaga
Remiss från socialnämnden (tillståndsenheten) dnr 9.1–02999/2017.
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