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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Sammanträde 2008-04-17

IL Piatto
Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Förslag till beslut
Kungshomens stadsdelsnämnd tillstyrker att Il Piatto får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 samt för uteservering
alla dagar mellan klockan 11.00 – 23.00.

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
Il Piatto är en italiensk restaurang under uppbyggnad på Nordenflycktsvägen 6163 . Restaurangen ligger i det nya bostadsområdet i Stadshagen. Det är en tvärgata
från Lindhagensgatan.
Restaurangen beräknas kunna öppna den 1 november och är en del av en kedja
restauranger som finns Stockholm. Den första restaurangen öppnades 1992 i Söderhallarna vid Medborgarplatsen.
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Till och börja med kommer restaurangen att ha öppet 08.00 – 22.00 men begär
tillstånd till klockan 01.00 för framtida behov.
Restaurangen kommer att servera italiensk mat, lunch samt smörgåsar och sallader
m m.
Lokalytan är 257 kvm och restaurangen kommer att ha plats för ca 50 - 60 gäster
och för uteserveringen ca 40 platser. Uteserveringen kommer att tas i bruk våren
2009.
Ägaren har begärt tillstånd för uteservering till klockan 23.00. Enligt stadens riktlinjer kan tillstånd för uteservering efter kl. 22.00 endast ges efter prövning av
risken för störningar för närboende. Detta är främst ett kompetensområde för miljöförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför i detta skede av processen
ingen begränsning av serveringstiden men vill peka på att det kommer att finnas
bostäder i nära anslutning till uteserveringen med risk för störningar och förutsätter att detta prövas av miljöförvaltningen.
När det gäller tillgängligheten finns det inga trappor in till restaurangen eftersom
den ligger i gatuplanet och inte heller in till toaletterna. När det gäller uteserveringen så kommer den att ligga i hörnet av restaurangen och exponerad för trafiken
som finns på Nordenflycktsvägen.
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 Il Piatto får tillstånd att
servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för
uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 23.00.
Bilagor
1. Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet i stadens arbete med serveringstillstånd.
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