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Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar
på remissen.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Sammanfattning
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar
om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Kommunen
kan också reglera vad man i övrigt ska ta hänsyn till vid
tillståndsprövningen. Riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholm
finns fastställda av kommunfullmäktige sedan 1995.
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för
serveringstillstånd som i huvudsak har samma innehåll som de
tidigare. Det har skett en anpassning till de förändringar i
alkohollagen som trädde i kraft den 1 januari 2011. Vissa
förtydliganden har också gjorts för att det ska bli lättare att förutse
hur staden kommer att agera i olika situationer.
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Stadsdelsförvaltningen tycker det är bra att riktlinjerna uppdateras
med hänsyn till gällande lagstiftning och att det förtydligas vilka
bedömningar som gäller för ansökningarna. Avsnittet som gäller för
stadsdelsnämnderna har i stort sett samma innehåll som tidigare, de
har dock förtydligats och fått en bättre struktur.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen och har
behandlats i förvaltningsgruppen den 15 april.
Bakgrund
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar
om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Kommunen
kan också reglera vad man i övrigt ska ta hänsyn till vid
tillståndsprövningen. Syftet med de kommunala riktlinjerna 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 ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika
inom kommunen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i
vissa fall ger ett utrymme för staden att utveckla sin egen
alkoholpolitik. Riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholm finns
fastställda av kommunfullmäktige sedan 1995.
Remissen
Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit en remiss från
kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för serveringstillstånd.
Yttrande ska vara inlämnat senast den 1 maj.
Remissen har skickats till samtliga stadsdelsnämnder, till miljö- och
hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden samt ett antal övriga instanser
för yttrande.
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer för
serveringstillstånd som i huvudsak har samma innehåll som de
tidigare. Riktlinjerna behöver revideras med anledning av de
förändringar i alkohollagen som trädde ikraft 1 januari 2011.
Samtidigt har vissa förtydliganden gjorts för att det ska bli lättare
för sökande att förutse hur staden kommer att agera i olika
situationer. Riktlinjerna berör i huvudsak tillståndsenhetens arbete.
Ett avsnitt beskriver stadsdelsnämndens roll som remissinstans i
tillståndshanteringen.
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Nyheter i förslaget till riktlinjer i korthet
Följande områden har förändrats eller har inte tidigare funnits med i
tidigare riktlinjer.
 Mål för handläggningstiderna ska varje år fastställas i
tillståndsenhetens verksamhetsplan. Minst 90 procent av
ansökningarna ska behandlas inom angiven tid.
 Kravet att erbjuda lagad mat vid alkoholservering har
ändrats i lagen, numera räcker det med tillredd mat, vilket
innebär att även enklare köksutrustning kan vara tillräckligt.
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 Kraven på luftljudisolering 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
med 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 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 initierats av annan myndighet.
Avsnittet om stadsdelsnämnderna
Det avsnitt som rör stadsdelsnämnden har i stort sett samma
innehåll som tidigare, texten har dock omdisponerats och blivit
tydligare. Stadsdelsnämnden kommer även fortsättningsvis att få
yttra sig om nyetableringar av serveringsställen och sena
serveringstider och ska göra en social bedömning utifrån lokala
förhållanden. Den lokala kompetensen anses viktig och
stadsdelsnämndernas yttranden ska väga tungt vid den slutliga
bedömningen. Remisstiden kommer liksom tidigare att vara endast
en månad, vilket är av vikt för att hålla handläggningstiden nere. I
riktlinjerna uttrycks det förståelse för att det kan vara svårt för
nämnderna att hinna yttra sig inom en så kort tid och att beslut kan
komma att fattas även om underlag från stadsdelen saknas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen tycker det är bra att riktlinjerna uppdateras
med hänsyn till gällande lagstiftning och att det förtydligas vilka
bedömningar som gäller för ansökningarna.
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Stadsdelsnämndens roll i tillståndshanteringen är begränsad till den
lokala bedömningen, vilket dock ska tillmätas stor vikt vid
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bedömningen. Remisstiden för stadsdelsnämndens yttrande ska
liksom hittills vara endast en månad och detta för att hålla nere
handläggningstiden för ansökningarna, vilket i sig är vällovligt. I
riktlinjerna uttrycks förståelse för att det kan vara svårt för
stadsdelsnämnden att hinna yttra sig inom den angivna tiden och att
beslut kan komma att fattas även utan detta underlag. Det är något
motsägelsefullt att stadsdelens yttrande ska väga tungt, samtidigt
som förutsättningarna inte riktigt ges för att hinna inkomma med
synpunkter. Antalet ansökningar om serveringstillstånd i Älvsjö är
relativt begränsat och förvaltningen kommer liksom tidigare att
försöka avge yttranden inom den korta remisstid som står till buds.
Bilaga
Remissen
______________________
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