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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2008-04-17

Restaurang Mynta
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Kungshomens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Mynta får tillstånd att
servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för
uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Susanna Wahlberg
Avdelningschef

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om
serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de
sociala aspekterna.
Ärendet
Restaurangen är under uppbyggnad och fastighetsägaren fick veckan innan påsk
ritningarna till restaurangen. Det är därför något osäkert exakt när öppning kan ske
men förmodligen till sommaren. Restaurangen finns på Wargentinsgatan 8, en
tvärgata till Fleming gatan.
Det kommer att vara en libanesisk restaurang med mat från mellanöstern i svensk
tappning.
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Restaurangen kommer att ha plats för ca 80-90 gäster och lokalytan uppgår till ca
235 kvm. Det är oklart för tillfället hur många platser uteserveringen kommer att
ha.
Det finns både hyresgäster och kontor i huset och intilliggande hus.
När det gäller tillgängligheten ligger restaurangen i en fastighet som är under
uppbyggnad. Det är fem små trappsteg ned från gatuplanet men inga trappor in till
toaletterna.
Polisen, Familjeenheten, Vuxensektionen samt Fält och Fritid har inga synpunkter.
Lokala pensionärsrådet har inte yttrat sig i ärendet. Lokala handikapprådet
kommer att ha möjlighet att yttra sig men synpunkter har ej varit möjligt att få
med i detta tjänsteutlåtande. Eventuella synpunkter dukas vid sammanträdet den
17 april.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Mynta får
tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 1.00 – 01.00
samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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