SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 APRIL 2013
BLAD 40

§ 23
Remissvar - Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Beslut

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd gällande förslag från socialnämnden om förslag till
riktlinjer för serveringstillstånd. Förvaltningen är positiv till förslag
till riktlinjer för serveringstillstånd.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 mars 2014.
Dnr 116-2014-1.5.2.
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordförande Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar i huvudsak enligt
förvaltningen förslag
Därutöver anföra:
Vi ställer oss i huvudsak bakom förslaget till nya riktlinjer, som ger
tydlig information till krögare och allmänhet om vad som gäller för
alkoholservering i Stockholm.
Forts.
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forts § 23
Det är välkänt att krogdiskriminering är en vanlig kränkning i
människors vardagsliv. Vi föreslår anonyma tester, s.k. ”situation
testning” vilket innebär att staden utövar tillsyn om en viss krog
diskriminerar eller inte.
Diskriminering är ett allvarligt problem i samhället och även i
Stockholms uteliv. Vi välkomnar att riktlinjerna ger möjlighet att
meddela villkor om skyltning vid entrén som anger vilka
insläppsregler som gäller. Vi anser att det dessutom ska anges i
riktlinjerna att olaglig diskriminering i en krogverksamhet enligt
stadens uppfattning är en omständighet som kan medföra att
tillståndshavaren enligt 8 kap. 12 § alkohollagen anses olämplig att
utöva verksamheten. Upprepad eller systematisk diskriminering ska
alltså medföra att serveringstillståndet kan återkallas.
Vi är bekymrade över att det finns en del caféer och andra
mötesplatser för ungdomar söker och beviljas serveringstillstånd
sedan kraven för detta sänkts med den nya alkohollagen. Det är viktigt
att det även på kvällarna finns alkoholfria mötesplatser som upplevs
som attraktiva för ungdomar på båda sidorna av 18-årsgränsen.
Ansökningar om alkoholtillstånd från populära ungdomsställen ska
därför prövas särskilt noggrant ur ett socialt perspektiv.
Snabbmatsrestauranger ska inte beviljas serveringstillstånd”.
__________________

