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Serveringstillstånd för Grain Café
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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, 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
Grain Café AB med serveringsnamn Grain Café ansöker om ett
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang,
måndag till söndag kl. 11:00 – 21:00 samt i uteserveringen, måndag
till söndag, kl. 11:00 – 21:00.
I kommunicering med ansvarig chef berättas att anledningen till
ansökan om serveringstillstånd är för att komplettera sin verksamhet
med en dryck vid namnet ”sparkling te”, som är ett té som
innehåller alkohol. Utöver detta, kunna erbjuda ett ekologiskt vitt
och rött vin samt en lokalproducerad öl.
Utifrån tillgänglighetsaspekten är utrymmet i lokalen god men
entrén in till lokalen är upphöjd med några trappsteg, som försvårar
framkomligheten för individer med funktionsnedsättning. Det finns
dock en bakdörr som går att utnyttja för lättare access till lokalen.
I lokalen finns det utrymme för 25 sittplatser och upptill 6 sittplatser
i uteserveringen.
I direkt anslutning till Grain Café finns bostadsrättshus, andra
caféer, restauranger, butiker och företag.
Utifrån de sociala aspekterna tror förvaltningen inte att
serveringstillstånd enligt ansökan föranleder några sociala
olägenheter.
Socialtjänstavdelningen har inga ytterligare synpunkter.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Bilaga
Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet SoN dnr: 9.1.13958/2019.

