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Summit Tidningshuset
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Summit Tidningshuset
får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan
klockan 11.00. - 03.00.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Susanna Kiesel
Avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Ärendet
Summit Tidningshuset är beläget vid Rålambsvägen 17. Företaget
är ett dotterbolag till Summit Holding och håller i olika konferenser,
event och seminarier av olika slag. För tillfället är lokalerna en
byggarbetsplats, men beräknas att öppna första veckan i november.
Det finns sammanlagt sex lokaler att förfoga över.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Social omsorg
Lindhagengatan 76
1002 28
Telefon 0850808012
Växel 0850808000
Fax 0850808099
ann-britt.swardhult@stockholm.se
stockholm.se

Man har begärt tillstånd alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00
men öppettiderna
beror på hur bokat det är med konferenser m m.
Stockholm
Det finns lokaler i entreplan och i bottenvåningen.
Musik kan förekomma.
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Lokalytan är ca 450 kvm och man kan sammanlagt i alla lokaler ta
emot ca 500 gäster.
In till entrén finns inga trappor och för att ta sig till bottenvåningen
finns hissar. Toaletterna på båda planen är anpassade för personer
med funktionsnedsättning.
Vid varje besök i samband med ansökan om alkoholtillstånd
informerar stadsdelsförvaltningens handläggare om vikten av att
restaurangen är tillgänglig även för personer med
funktionsnedsättning. Boverkets informationsbroschyr för
fasighetsägare ” Enkelt avhjälpta hinder” överlämnas.
Familjeenheten, Vuxensektionen och 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 ej varit möjligt att få med i detta
tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter finns i respektive protokoll.
Synpunkter dukas till sammanträdet den 19 november 2015.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd
tillstyrker att Summit Tidningshuset får tillstånd att servera alkohol
för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00.
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Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete
med serveringsfrågor.

