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Espressobar Ritrovo
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att espressobar Ritrovo får
tillstånd att servera vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker för
slutna sällskap alla dagar mellan klockan 16.00 – 24.00.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Rieser
Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
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Ärendet
Ritrovo är ett italienskt café som finns i entrén i Scandiahuset på
Lindhagensgatan 86. Där serverar mackor, sallader, hälsomat mm
och är ett komplement till lunchrestaurangen som Skandia har i
huset. Man har även en cateringservice. Restaurangen har funnits
där i ca fyra år.
Kundkretsen är de som arbetar och är kunder i huset.
Stockholm

Lokalytan är ca 150 kvm och i caféet kan man ta emot ca 100 gäster
( i själva entrén kan man även duka om så skulle behövas och då har
man plats för ca 250 gäster). Inga trappor in till caféet och en
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handikappanpassad toalett finns. Caféet finns i entrén i Skandia huset.
Ingen musik förekommer
Caféet har öppet vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.
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 2 Enkelt
avhjälpa hinder” överlämnas.
Familjeenheten, Vuxensektionen och Preventionsenheten Fält och
fritid har inga ytterligare synpunkter. Lokala pensionärsrådet och
rådet för funktionshinderfrågor kommer att ha möjliget 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 20 november 2014.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår Kungsholmens stadsdelsnämnd att
tillstyrka att Espressobar Ritrovo får tillstånd att servera Vin,
Starköl, andra jästa alkoholdrycker för slutna sällskap alla dagar
mellan klockan 16.00 - 24.00.
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Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete
med serveringsfrågor.

