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§ 20
Övriga frågor - skrivelse från (L) m.fl.

Socialnämndens beslut
En enig nämnd ställer sig bakom skrivelsen från (L) m.fl. och ger
förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till
nämnden.

Se över kravet på bordsservering vid friliggande uteserveringar

Ordföranden Jan Jönsson (L), Ole-Jörgen Persson m.fl.(M),
Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD)
”Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd ska ske i enlighet
med alkohollagen samt främja en ansvarsfull alkoholservering och
ett tryggt uteliv och bidra till att minska alkoholens
skadeverkningar, utan att sätta upp omotiverade hinder för nöjesliv
och seriösa krögare.
Det blir allt vanligare med friliggande uteserveringar som ligger i
nära, men inte omedelbar, anslutning till restaurangen ifråga. Ett
vanligt exempel är uteserveringar som ligger på en bilfri
sommargågata men som avskils från restaurangen genom en
trottoar.
Enligt gällande riktlinjer ska servering där ske via bordsservering.
Gästen kan alltså inte gå in på restaurangen, beställa och själv bära
dryckerna till den friliggande serveringen.
En tankegång bakom detta regelverk är att förhindra att alkohol förs
vidare till personer som inte befinner sig på utskänkningsområdet.
Detta ändamål är givetvis sunt men regelverket är oproportionerligt
strikt. Om syftet med regelverket går att uppnå på annat sätt bör
kravet på bordsservering gå att mildra.
Vi föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn
av riktlinjerna och att återkomma till nämnden med ett förslag som
kan föreläggas kommunfullmäktige med sikte på att förändringar
ska kunna träda i kraft till sommaren 2020. Inriktningen bör vara att
gäster själva bör kunna bära alkoholhaltiga drycker från
restaurangen till den friliggande uteserveringen förutsatt att
personalen kan ha tillräcklig uppsikt över gaturummet för att
förhindra att alkohol förtärs utanför utskänkningsområde eller förs
vidare till andra. Förvaltningen bör utreda vilka närmare krav som
bör ställas på uppsikt och på serveringsytornas och platsens
beskaffenhet för att sådant tillstånd ska kunna ges.
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Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
Att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd för att se över
möjligheterna att mildra kravet på bordsservering vid friliggande
uteserveringar, i enlighet med vad som ovan anförs.”

