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Serveringstillstånd för Bagel Deli
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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.
Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet
Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på de
sociala aspekterna, sådana faktorer som är av lokalt intresse. Det
kan till exempel gälla restaurangtätheten i vissa speciella områden
med känd missbruksproblematik eller ordningsproblem och
störningar för närboende. Störningar för närboende är emellertid
främst miljöförvaltningens kompetensområde.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av preventionsenheten. Synpunkter har
inhämtats från socialtjänstavdelningen. Ärendet kommer att
behandlas i pensionärsrådet och i funktionshindersrådet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Milad Kiosk AB med serveringsnamn Bagel Deli ansöker om ett
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang,
måndag till söndag kl. 11:00 – 01:00 samt i uteserveringen, måndag
till söndag, kl. 11:00 – 23:00.
För tillfället är öppettiderna för Bagel Deli tom. 19:00 och enligt
ansvarig chef är planen, efter ett eventuellt beviljat serveringstillstånd, att ha öppet tom kl.21:00 och vid specifika tillfällen något
längre. Ansvarig chef berättar att de ansöker om ett
serveringstillstånd i dagsläget för att efterfrågan har ökat från
stamgästerna.
Bagel Deli är ett café, beläget på Sankt Göransgatan 67. Ansvarig
chef på Bagel Deli berättar att några förändringar kommer att ske i
form av ändringar i menyn och utökning av matutbud. Utifrån
tillgänglighetsaspekten är lokalen delvis god. I lokalen finns
flyttbara bord och stolar som ger möjligheten att anpassa sittplatser
efter behov. Ingången till lokalen är något upphöjd vilket kan
medföra svårigheter vad gäller framkomligheten för individer med
funktionsnedsättning. Toaletten i lokalen är inte anpassad för
individer med funktionsnedsättning. I lokalen finns det mellan 3540 sittplatser samt 24 sittplatser i uteserveringen. I direkt anslutning
till lokalen på Sankt Göransgatan 67 finns diverse butiker och
företag, restauranger samt bostadshus.
Vid varje besök, i samband med ansökan om alkoholtillstånd,
informerar stadsdelsförvaltningens handläggare om vikten av att
restaurangen är tillgänglig även för personer med
funktionsnedsättning. På mötet överlämnas Boverkets
informationsbroschyr ”Enkelt avhjälpt i lokaler”.
Utifrån de sociala aspekterna skulle det kunna befaras uppstå
störningar avseende ljudnivån för de närboende, om de väljer att
utnyttja öppettiderna enligt ansökan. Detta är dock främst
miljöförvaltningens kompetensområde.
Socialtjänstavdelningen har inga ytterligare synpunkter.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
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Bilaga
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet SoN dnr: 9.1.154/2019.

