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Serveringstillstånd – Giro Nybrogatan AB
Remiss från tillståndsenheten (socialnämnden) dnr 9.1.25111/2019
Förvaltningens förslag till beslut
1. Giro Nybrogatan AB bör utifrån en social bedömning beviljas
ett stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten, i
restaurang samt i uteservering, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker måndag till söndag i
serveringsstället på Nybrogatan 16.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
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Sammanfattning
Giro Nybrogatan AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag,
mellan kl. 11:00 – 01:00 samt i uteservering, måndag till söndag,
mellan kl. 11:00 – 23:00. Ansökan om serveringstillstånd avser
restaurang Giro Nybrogatan på Nybrogatan 16. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning,
befara några olägenheter om ordning samt nykterhet eller särskild
risk för människors hälsa och föreslår därför stadsdelsnämnden att
tillstyrka ansökan.
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Bakgrund
Yttrandet har tillsänts tillståndsenheten som ett kontorsutlåtande.
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.
Giro Nybrogatan AB ansöker om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
01:00 samt i uteservering, måndag till söndag, mellan
kl. 11:00 – 23:00. Ansökan avser restaurang Giro Nybrogatan på
Nybrogatan 16.
Ärendet
Förvaltningen kommunicerar med delägaren Dennis Johansson som
berättar att bakom restaurangen står Nobis-koncernen. Giro
Nybrogatan är i uppbyggnadsfasen och planerar att öppna den 1 juli
2019. Restaurangen kommer att ha samma nisch som deras
befintliga restaurang ”Giro Pizzeria Napoletana” på Norrmalm, en
äkta napolitansk pizza bakad på traditionellt vis. Enligt delägaren är
det maten som står i huvudfokus och alkoholen som ett
komplement. Dennis Johansson har flera års erfarenhet och
utvecklat flera restaurangverksamheter och berättar att de har goda
rutiner och utbildad personal för att upprätthålla en ansvarsfull
alkoholservering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurang Giro Nybrogatan är belägen på bottenplan av
fastigheten på Nybrogatan 16. I direkt anslutning finns flera
restauranger, Östermalms Saluhall, mataffärer och butiker samt
diverse företag.
Det finns en positiv betydelse för ordningsförhållanden i och kring
restaurangen utifrån att restaurangens inriktning kommer främst
vara kring att servera mat och alkoholdryck som ett komplement.
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Eftersom oönskade beteenden i form av ”berusningsdrickande”
minimeras i jämförelse med restauranger som enbart har en
nöjesinriktning. Med anledning ovanstående redogörelse finner inte
förvaltningen att alkoholsserveringstillstånd skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning, befara några olägenheter om
ordning samt nykterhet eller särskild risk för människors hälsa och
föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.
Bilaga
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.2-5111/2019.

