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Information om bidrag till underhåll av Tyresö
slottspark 2021
§ 35

Diarienummer 2021/KS 0096 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark. Nordiska museet
redovisar för åtgärder, projekt och aktiviteter i Tyresö 2020 och planering och
verksamhetsplan för Tyresö Slott 2021.

Bilagor
Tyresö slott 2020.pdf
Tyresö slott.pdf
Tyresö slott 2021.pdf
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Svar på initiativ från ledamot om att skapa
möjlighet för hemleverans av alkohol
frånrestauranger
§ 36

Diarienummer 2020/KS 0312 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till Södertörns Miljö- och
Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger tillstånd till
hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Sverigedemokraterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ
skapa förutsättningar för hemleverans av alkohol från restauranger i samband
med hembeställning av mat. Handel med alkohol regleras genom alkohollagen
(2010:1622) som redan idag ger möjlighet till sådan hemleverans genom
stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet. Ett sådant
serveringstillstånd innebär dock att den serveringsansvarige måste tillse att
övriga bestämmelser som reglerar cateringverksamhet efterföljs, såsom kontroll
över att ingen underårig serveras alkohol, att serveringen sker med måttfullhet
och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. Eftersom
kommunen inte kan utöva tillsyn i enskilda hem blir det den
serveringsansvarige som blir garant för att alkohollagens regler efterföljs. Det
bedöms inte vara möjligt att leverera alkohol tillsammans med matbeställning
där alkoholen avlämnas utan kontroll över hur serveringen sker. Ett beslut om
en sådan möjlighet skulle vara i strid med detaljistmonopolet som är
förbehållet Systembolaget. Förvaltningen föreslår därför att
kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ledamotsinitiativet
avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet att föra vidare förslag till
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund för beslut om att ge restauranger
tillstånd till hemleverans av alkohol i samband med matbeställning avslås.
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Yrkande
Anders Wickberg (SD), Dick Bengtsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och
Anki Svensson (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till förslaget i
ledamotinitiativet.
Anita Mattson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på Anders
Wickbergs (SD), Dick Bengtssons (M), Ulrica Riis-Pedersens (C) och Anki
Svenssons (M) yrkande att bifalla förslaget i ledmotinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
avslår ordförandeförslaget i enlighet med Anders Wickbergs (SD), Dick
Bengtssons (M), Ulrica Riis-Pedersens (C) och Anki Svenssons (M) yrkande.
Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Dick Bengtsson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som
yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar avslag till
ordförandeförslaget röstar nej. Röstningsresultat: 5 ja, 4 nej, se bifogat
omröstningsprotokoll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för
hemleverans av alkohol från.pdf
Cateringverksamhet FHM yttrande 200714.pdf
Initiativ från ledamot Per Carlberg (SD) om att skapa möjlighet för
hemleverans av alkohol från restauranger.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 199.pdf
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