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STABEN

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

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2008-04-17

Biljardpalatset
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Biljardpalatset får tillstånd att servera alkohol för allmänheten söndag – torsdag mellan klockan 11.00 - 01.00 samt
fredag - lördag mellan klockan 11.00 - 03.00.

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
Biljardpalatset finns på S:t Eriksgatan 52 och har funnits där sedan 60-talet. Det är
en av Europas äldsta och största biljardhall. Hallen finns i tre plan. På de två första
planen finns olika snookers- och biljardbord samt en bar. Plan tre skall byggas om
till en bowlinghall. Hallen serverar lunch och ala carte
Biljardpalatset har idag tillstånd för allmänheten och slutna sällskap fram till
klockan 03.00 alla dagar. Den här nya ansökan avser ändring i tillstånd samt lokalutvidgning på plan tre.
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Under dagtid är det tänkt att man skall ha barnkalas, skolklasser och andra grupper
på plan tre. Där finns olika små rum som man kan använda för mindre grupper och
sammankomster. Efter klockan 18.00 är åldersgränsen 18 år.
Musik förekommer enbart från musikanläggning.
Lokalytan är ca 2 000 kvm och plats finns för sammanlagt 180 – 200 matgäster.
När det gäller tillgängligheten finns det en ramp ner från gatuplanet till plan ett.
Hiss finns ner till plan två och tre. Det är inga trappor in till toaletterna.
Det finns både butiker och hyresgäster i huset men även på andra sidan S:t Eriksgatan.
Polisen, Familjeenheten , Vuxensektionen och 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 Biljardpalatset får tillstånd att servera alkohol till allmänheten söndag – torsdag mellan klockan 11.00 01.00 samt fredag – lördag mellan klockan 11.00 - 03.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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