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Sammanfattning
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer om vad som
gäller när man söker serveringstillstånd. Riktlinjerna utgår från
alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för staden att
utveckla sin egen alkoholpolitik. Syftet är att den som söker
tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet som planeras kan ges
tillstånd, samt att ge vägledning vid handläggning och beslut så att
ansökningarna behandlas lika inom kommunen. Genom dessa
riktlinjer vill Stockholms stad informera om de lokala anpassningar
som gjorts till alkohollagen.
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Den huvudsakliga anledningen till att riktlinjerna nu behöver
revideras är de förändringar inom alkohollagen som trädde i kraft
den 1 januari 2011. I huvudsak har riktlinjerna samma innehåll som
tidigare, men vissa förtydliganden har gjorts för att det ska bli
lättare att förutse hur staden kommer att agera i olika situationer.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har sänt ut Socialnämndens förslag till riktlinjer
för serveringstillstånd på remiss till samtliga stadsdelsnämnder.
Remisstiden sträcker sig till 1 maj 2014.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stöd till Resultatstyrning.
Ärendet
Att få ett serveringstillstånd innebär ett stort ansvar. Stockholms
stad förväntar sig att tillståndshavarna inte bara lever upp till lagens
krav på lämplighet och skötsamhet, utan också arbetar med att
aktivt förebygga brott och minimera verksamhetens negativa
påverkan på omgivningen.
Övergripande mål för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen i
Stockholms stad





Det ska vara tryggt att gå på krogen
Det ska vara lätt att vara krögare
Det ska vara konkurrens på lika villkor i
restaurangbranschen



Riktlinjer för serveringstillstånd

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar
om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Riktlinjerna
utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för
staden att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen kan också
reglera vad man i övrigt ska ta hänsyn till vid tillståndsprövningen.
Genom dessa riktlinjer vill Stockholms stad informera om de lokala
anpassningar som gjorts till alkohollagen. Syftet med riktlinjerna är
att den som söker ska kunna förutse om en verksamhet som
planeras kan ges tillstånd, samt att ge vägledning vid handläggning
och beslut så att ansökningarna behandlas lika inom kommunen.
Riktlinjer för serveringstillstånd antogs första gången av
kommunfullmäktige 1995-10-16 och har sedan reviderats fyra
gånger sedan dess. Den huvudsakliga anledningen till att
riktlinjerna nu behöver revideras är de förändringar inom
alkohollagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. I huvudsak har
riktlinjerna samma innehåll som tidigare, men vissa förtydliganden
har gjorts för att det ska bli lättare att förutse hur staden kommer att
agera i olika situationer.
Nyheter i förslaget till riktlinjer i korthet
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Följande områden har förändrats eller tillkommit i Stockholms stads
riktlinjer för serveringstillstånd:
 Mål för handläggningstiderna ska varje år fastställas i
tillståndsenhetens verksamhetsplan. Minst 90 % av
ansökningarna ska behandlas inom angiven tid.
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Kravet att erbjuda lagad mat vid alkoholservering har
ändrats i lagen, numera räcker det med enklare mat, vilket
innebär att även enklare köksutrustning kan vara tillräckligt.
Kraven på isolering till intilliggande bostäder har
förtydligats för att sökande ska kunna förutse vilken
serveringstid som kan bli aktuell i serveringsstället.
Serveringstider efter klockan 01.00 ska som huvudregel ges
prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten.
För serveringstid efter klockan 03.00 får inte beslut om
erinran eller varning gällande återkommande problem med
serveringen ha fattats under de senaste två åren.
Gemensam serveringsyta för flera serveringsställen kan
beviljas, både stadigvarande och tillfälligt. Försiktighet ska
iakttas vid arrangemang som riktar sig till ungdomar.
I allmänna samlingslokaler och liknande kan fler än tio
tillfälliga serveringar per år beviljas om lokalen bedöms
lämplig för det.
Tillståndsutskottet får ge en tillståndshavare möjlighet att
ansöka om fler än tio tillfällen med utökad serveringstid per
år vid ansökan om stadigvarande utökad serveringstid. Detta
kan vara ett sätt att få erfarenhet av verksamheten som ett
alternativ till prövotid i vissa fall.
Tillståndsenheten ska, när sekretessreglerna så medger,
samverka med andra myndigheter i syfte att motverka grov
organiserad brottslighet och kan då delta i samordnade
aktioner som initieras av annan myndighet.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnderna ska lyfta fram de sociala aspekterna när
ansökningar om serveringstillstånd ska avgöras. Förvaltningen
brukar också kommentera till exempel tillgänglighetsaspekten i
lokaler, och hoppas att hänsyn tas till detta liksom till kommentarer
från lokala rådet för funktionshinderfrågor.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra och ställer sig positiv till
Socialnämndens förslag om ändrade riktlinjer för
serveringstillstånd.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
_____________________
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