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Hanamasa Sushi
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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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 2017-12-11 och i rådet för
funktionshinderfrågor 2017-12-07.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurang Hanamasa Sushi ligger efter Mariebergsgatan på
gatuplanet i ett bostadshus och det är restauranger, företagslokaler,
och butiker i närheten. De startade upp verksamheten 2012 och
ansöker nu om serveringstillstånd utifrån att gäster efterfrågat
alkoholdrycker.
De har öppet mellan kl. 11:00-20:30 alla dagar i veckan och riktar
sig till de som bor och arbetar i området samt allmänheten.
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Dnr 1.5.2-656-2017
Sida 2 (2)

Lokalytan är ca: 60 kvm och det finns 12 platser. De serverar olika
sushirätter samt varmrätter. Det spelas lugn bakgrundsmusik i
lokalen och det är högt i tak vilket kan skapa ljudisolering.
Det finns två bord som det går att sitta runt och resterande består av
en bordsskiva längst väggar och fönster där högre stolar är
placerade. Dörren till lokalen är bred. Toaletten är inte anpassad för
personer med funktionshinder.
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

