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Till
Socialtjänstnämnden

Krögarmässa våren 2008
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arrangera en Krögarmässa enligt
inriktningen i detta tjänsteutlåtande.

Dag Helin
Eddie Friberg

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill tillståndsenheten bidra till att skapa
goda restaurang- och boende miljöer för stadens medborgare samt bra förutsättningar för
restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i
ett levande Stockholm.
Utifrån det så kallade skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder
tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla,
narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god
restaurangmiljö.
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Socialtjänstförvaltningens Tillståndsenhet har stadens uppdrag att bereda ansökningar om
serveringstillstånd och utöva tillsyn enligt Alkohollagen (AL). Ett gott samarbete med
stadens restaurangföretagare är en förutsättning för att nå de övergripande målen för
verksamheten.
Göteborgs stad har under flera år framgångsrikt bjudit in sina restaurangföretagare till en
Krögarmässa. Målgruppen har varit restaurangägare och deras anställda i ansvarig
ställning (restaurangchefer och motsvarande). Deltagarna har kostnadsfritt kunnat komma
i kontakt med alla myndigheter som är inblandade vid en ansökan om serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen.

Förvaltningens förslag
I syfte att stärka kontakten med branschen och vidareutveckla samverkan med andra
myndigheter som riktar sig till restaurangerna föreslår förvaltningen att Tillståndsenheten
ges i uppdrag att arrangera en endags Krögarmässa under våren 2008. Samverkande parter
(Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Skatteverket, Länsstyrelsen, STAD-sektionen
inom Beroendecentrum, Miljöförvaltningen, Polisen m fl) bjuds in att vara medarrangörer
och ha utställningar på mässan.
Programmet består av en heldag med föreläsningar och panelsamtal, samt inte minst
möjlighet att prata med myndigheternas företrädare i montrarna. Utgångspunkten bör vara
dialog som leder till en god efterlevnad av lagar och regler, samt förbättrad service för
företagarna.
Ekonomi
Utställande myndigheter får bidra med en mindre summa, och i övrigt bekostas
arrangemanget av Tillståndsenhetens resurser. Stockholm Visitors Board har också lovat
att ställa resurser till förfogande för planering och genomförande. En preliminär budget
för ett tänkt deltagarantal på 1000 personer ser ut som följer:
Konferensadministration (anmälan, namnbrickor, utvärdering etc)
Lokalkostnad
Konferenskaffe (75:- x 2)
Teknik, dekorationer m m
Moderator
Summa

100 000
75 000
150 000
50 000
35 000
410 000

Deltagarna får själva betala konferenslunch (cirka 200 kronor) om de så önskar, men
deltagande är i övrigt kostnadsfritt. Tillståndsenheten kommer arbeta vidare på att
förhandla ner kostnaderna samt att försöka förmå medarrangörerna att bidra ekonomiskt.
Minst halva kostnaden bör kunna tas av övriga samverkansparter.

