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Ansökan om serveringstillstånd för Rådhusbaren
i Stockholm AB.
Remiss från tillståndsenheten (socialförvaltningen)
dnr 9.1.1-3181/2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Anne-Christine Hansson
stadsdelsdirektör

Lena Helmersson-Agge
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 och i funktionshindersrådet
Förvaltningens synpunkter och förslag
Restaurang Rådhusbaren som är under uppbyggnad ligger i
bottenvåningen på Bergsgatan 23. I närområdet finns andra
restauranger, butiker, företagslokaler och bostadshus.
Restaurangen ansöker om stadigvarande serveringstillstånd mellan
11:00-01:00 inne i lokalen samt mellan 11:00-22:00 i
uteserveringen.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
Lindhagensgatan 76
10028 Stockholm
Telefon 08-50808012
Växel 08-50808000
Fax 08-50808099
hakan.leif.olsson@stockholm.se
stockholm.se

Restaurangen har en lokalyta på 60 kvm med ca 25 sittplatser.
Dessutom har de uteservering som kommer att ha plats för ca 15
sittande gäster. Inriktningen på matutbudet kommer i huvudsak
vara fisk och skaldjursrätter.
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Vid besöket i informerade stadsdelsförvaltningens handläggare om
vikten av att restaurangen är tillgänglig även för personer med
funktionsnedsättning.
Handläggarna konstaterade att dörren till restaurangen är tillräckligt
bred för att rullstol ska kunna passera utan svårigheter.
Dock var inte toaletten anpassad för personer med
funktionsnedsättning genom att dörren till restaurangens toalett inte
var rullstolsanpassad samt att övriga hjälpmedel saknades.
Ägaren till restaurangen berättade att det finns det möjlighet att
utöka dörröppningen samt på annat sätt anpassa toaletten.
För att underlätta en eventuell anpassning av lokalen för personer
med funktionsnedsättning delades Boverkets broschyr enkelt
avhjälpt i lokaler ut vid besöket.
Socialtjänstavdelningen har inga ytterligare synpunkter.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen
Bilagor
1. Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

