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Remissvar på motion (nr 27) av Ulla Hamilton (m)
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat motion (nr 27) av Ulla Hamilton (m) till
socialtjänstnämnden. Motionen har också överlämnats för yttrande till stadsledningskontoret och gatu- och fastighetsnämnden samt till stadsdelsnämnderna Kista, Norrmalm och Farsta. Remisstiden går ut 2004-08-01.
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Motionen i sammanfattning
Ulla Hamilton (m) skriver i motionen att det är trevligt med uteserveringar i
Stockholm. Det livar upp gatubilden, skapar liv och rörelse i staden och ett
välkomnande samt öppet intryck. Förfarandet med att årligen ansöka om nytt
tillstånd tycker hon emellertid förefaller onödigt och byråkratiskt. Hon ställer
frågan varför staden inte kan meddela tillsvidaretillstånd. Om förhållandena
ändras från år till år bör detta kunna hanteras på annat sätt.

Förvaltningens förslag och synpunkter
När det gäller ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker i uteservering
beviljas sådan redan idag i normalfallet tillsvidare. Om förändringar äger rum
har tillståndshavaren en skyldighet enligt alkohollagens bestämmelser att
anmäla det till tillståndsmyndigheten. Vid en sådan anmälan kontrolleras att
förutsättningar för serveringstillstånd kvarstår. Om så är fallet godkänns
anmälan och vid motsatt förhållande återkallas serveringstillståndet i den delen.
Således föreligger redan idag det förfaringssätt vad gäller tillstånd för
alkoholservering i uteservering som motionären förordar. Alkohollagens
bestämmelser utgör inga hinder för ett sådant förfarande.

Bilaga:
Motion (nr 27) av Ulla Hamilton (m) om införande av tillsvidaretillstånd för
uteserveringar.

