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§ 10
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
- remiss från kommunstyrelsen, KS 329-210/2014
Dnr 1.5.2.53-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

Ärendet

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.
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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2014-03-25.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (V)

Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande.
Det innebär ett stort ansvar för tillståndshavarna att få
serveringstillstånd, vilket dessutom är ekonomiskt fördelaktigt för
restaurangägarna. Ett minimikrav från stadens sida utöver de
föreslagna riktlinjerna bör därför vara att alla gäster ska vara
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välkomna på restaurangen. Tyvärr är det inte så idag. Många
restauranger är otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar,
vare sig de är rullstolsburna, allergiker eller har ledarhund.
Vi menar att staden ska ta tillfället i akt och införa villkor om
tillgänglighet i riktlinjerna. Enkelt avhjälpta hinder i form av enstaka
trappor och trösklar ska kunna åtgärdas direkt medan villkor för större
hinder får utformas exempelvis så att ett aktivt arbete ska startas för
att öka tillgängligheten. Detta är en likvärdighetsfråga. Personer med
funktionsnedsättningar är kunder som alla andra och ger också
restaurangen större kundunderlag.
Vi menar att det är olyckligt att normtiden för tillstånd är så generöst
tilltagen som mellan kl. 11.00 - 01.00. Ur störningssynpunkt hade det
varit lämpligare till kl. 22.00 då det är brukligt att det ska vara tyst i
bostadsområden. Sedan skulle undantag kunna göras till senare tid.
Vi har hört resonemanget att tilldela tillstånd ”på prov” i nämnden vid
hantering av tidigare ärenden, men med dessa riktlinjer kommer det
bli svårare att dra in tillstånden då det kan komma att krävas eftersom
skrivningen vid indragning tar större hänsyn till näringsidkaren. Det
ställer krav på oss i nämnden att vara varsammare och göra en nogsam
analys i hanteringen av ärenden i fortsättningen.
__________________
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