ABCDE

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

qà®åëíÉìíä™í~åÇÉ

pí~ÄÉå=
=

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult
Tfn: 08/ 508 08 012

ëáÇ=N=EOF=OMMRJMRJOT
aåê=PMVJPOSJMR

Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2005-06-16

Restaurang Capital
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Capital får tillstånd för
servering av alkohol för allmänheten vardagar mellan klockan 17.00 03.00 och lördagar och söndagar mellan klockan 16.00 - 03.00.
2 vardagar i veckan öppnar man klockan 16.00.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Gunhild Glingvall Priftakis
Vik. Verksamhetschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar
om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att
belysa de sociala aspekterna.
Restaurang Capital är en liten restaurang som ligger på Kungsbroplan 1.
Tidigare så fanns den Andalusiska hundens restaurang i denna lokal.
Restaurangen är nyöppnad och har funnits där ca 8 månader. Gästerna som
kommer dit brukar vara i åldern 25 -30 år. Restaurangens inriktning är ala
carte. Det finns ca 30 bord med plats för 64 personer. Det finns också en
liten barplats. 1 tr ned finns tillgång till ett tv-rum med plats för ca 15 - 20
personer. Tanken med detta rum är att man skall kunna ta ett glas vin/ öl
och gå ner för att titta på t ex en fotbollsmatch.
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När det gäller handikapptillgängligheten så finns det inga trappor in till
restaurangen. Toaletten som ligger på övre plan är handikappanpassad.
Däremot är lokalen på nedre plan ej handikappanpassad.
Idag har man tillstånd för uteservering alla dagar mellan klockan 17.00 22.00.
Restaurangen har inga vakter idag.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen samt drogförebyggaren har inga
synpunkter. Pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet och handikapprådet har avböjt möjligheten att yttra sig i varje enskilt ärende.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att restaurang Capital bör få
tillstånd att servera alkohol till allmänheten vardagar mellan klockan
17.00 - 03.00 och lördagar och söndagar mellan klockan 16.00 – 03.00.
2 vardagar i veckan öppnar man klockan 16.00 .

1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med
serveringstillstånd.

