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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
K-märkt AB med serveringsställe restaurang K-märkt
Kungsträdgården har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten och till slutet sällskap måndag till söndag från kl.
11.00 till kl. 01.00 i restaurangen samt i restaurangens uteservering
måndag till söndag mellan kl. 11.00 – 01.00.
Stadsdelsförvaltningen finner inte att serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
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Bakgrund
Socialförvaltningen har remitterat en ansökan om serveringstillstånd
från K-märkt AB gällande restaurang K-märkt Kungsträdgården.
Ansökan avser ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
och till slutet sällskap måndag till söndag från kl. 11.00 till kl. 01.00
i restaurang samt i restaurangens uteservering måndag till söndag
mellan kl. 11.00 – 01.00.
Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på sådana
faktorer som är av lokalt intresse. Det kan till exempel gälla
restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik eller ordningsproblem och störningar för närboende.
Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens
kompetensområde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förskole- och fritidsavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurang K-märkt Kungsträdgården är belägen på Jussi Björlings
allé 5. I direkt närhet finns restauranger, caféer, kontorslokaler och
bostäder.
Förvaltningen finner inte att serveringstillstånd enligt ansökan
skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och
föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Bilaga
Remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten
dnr: 9.1.1-349/2019.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

