Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Social omsorg

Handläggare
Ann-Britt Swärdhult
Telefon: 076/1208012

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.2-217-2013
Sida 1 (2)
2013-05-02

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2013-05-22

Restaurang Noodle Mama
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Noodle
Mama får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla
dagar mellan klockan 11.00 – 21.00.

Karin Norman

Lisbeth Rieser

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till
berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.

Ärendet
Restaurang Noodle Mama är belägen på Kungsholmsgatan 22
mittemot Hotell Amaranten och har funnit i ca sex månader.
Deras koncept är de vill förändra snabbmaten. Man vill
servera god mat, undvika tillsatser och skapa en glad atmosfär.
Noodle Mama är ett snabbmatskoncept som erbjuder fiberrik
men fettsnålt asiatisk mat. Man har även take away meny.
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Lokalytan är ca 66 kvm och man kan ta emot ca tjugo gäster.
Tillstånd för uteservering har man där man har plats för sju
gäster..
Beträffande tillgängligheten så är det inga trappor in i lokalen
och rymligt mellan borden. Toaletten är ej handikappanpassad.
Enbart dov bakgrundsmusik förkommer.
Ovanför restaurang finns privata bostäder och utmed gatan
andra restauranger och affärer och mittemot finns Hotell
Amaranten.
I dag har man öppet vardagar mellan klockan 11.00 – 21.00
samt lördag – söndag mellan klockan 11.00 – 20.00.
Vid varje besök i samband med ansökan om alkoholtillstånd
informerar stadsdelsförvaltningens handläggare om vikten av
att restaurangen är tillgänglig även för personer med funktionshinder. Boverkets informationsbroschyr för fastighetsägare ” Enkelt avhjälpta hinder” överlämnas.
Familjeenheten, Vuxensektionen samt Preventionsenheten Fält
och fritid har inga ytterligare synpunkter. Lokala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor kommer att ha
möjlighet att yttra sig i ärendet men synpunkter har inte varit
möjligt att få med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter finns i respektive protokoll. Synpunkter dukas till
sammanträdet den 22 maj 2013.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Kungsholmens
stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Noodle Mama får
tillstånd att server alkohol till allmänheten alla dagar mellan
klockan 11.00 – 21.00.
1. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens
arbete med serveringsfrågor.
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