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Breakfast & Wine
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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stadsdelsdirektör

Helena Åhman
avdelningschef

Bakgrund
Socialförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt
ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd
stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av preventionsenheten. Synpunkter har
inhämtats från socialtjänstavdelningen. Ärendet kommer att
behandlas i pensionärsrådet 2017-11-09 och i rådet för
funktionshinderfrågor 2017-11-09.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Breakfast & Wine är belägen på Inedalsgatan 15 som tidigare var
ett gammalt hotell, och nu en bostadsrätt. Idéen att öppna
restaurangen var på efterfrågan av bostadsgästerna i huset.
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Lokalen ligger på bottenplan i fastigheten och har en yta på 65 kvm
och det får plats med ca 26 personer. De kommer att servera frukost
alla dagar mellan klockan 07:00-11:00 för allmänheten. Vin erbjuds
mellan 17:00-23:00. Det kommer att spelas lugn bakgrundsmusik
och enligt ägaren är lokalen ljudisolerad.
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Dörröppningarna är lämpade för individer med
funktionsnedsättningar. Det finns även möjlighet att använda dörren
intill lokalen som är bredare, som ingång. Toaletten är specifikt
anpassad för personer med funktionsnedsättningar.
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
fastighetsägare ”Enkelt avhjälpt i lokaler” överlämnas.
Socialtjänstavdelningen har inga ytterligare synpunkter. Lokala
pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade kommer att ha
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Bilagor
1. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet.
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete
med serveringsfrågor.

