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Motion av Stefan Nilsson (mp) om alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00
och 11.00
I mars i år skrev åtta närpolischefer en debattartikel i en av Stockholms största dagstidningar
och föreslog att senaste tid för att servera alkohol på restauranger ska vara 03.00.1 artikeln
understryker de problemen med den höga våldsbrottsligheten i Stockholm city på helger, som
är en konsekvens av att många restauranger har öppet till 05.00. Dessutom leder den höga
våldsbrottsligheten på helgerna att polisen måste avstå från viktigt förebyggande polisarbete
på andra tider under veckorna.
Tillstånd till 05.00 för att servera alkohol är en relativt ny företeelse i Stockholm; de första
tillstånden kom under mitten av 1990-talet. Att dessa sena serveringstider skulle leda till en
stor ökning av antalet av våldsbrott i Stockholm city fanns inte med i bedömningen när
fullmäktige öppnade upp för detta.
Det är viktigt att ta polisens erfarenheter på största allvar. Genom att ändra riktlinjerna för
alkoholservering så att tillstånd att servera alkohol upphör senast kl. 03.00 skulle vi få en
kraftig minskning av våldsbrottsligheten på helgerna. Mänskligt lidande skulle minska,
trycket på akutsjukvården skulle bli lägre och polisen skulle få mer resurser till att arbeta
brottsförebyggande.
I maj i år beslöt socialtjänstnämndens tillståndsutskott att ge en restaurang tillstånd att servera
vin kl. 8-11 på morgonen. Socialtjänstförvaltningen, länsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet
avstyrkte ansökan. De hävdade att detta inte var förenligt med alkohollagstiftningen och att
många restauranger skulle kunna anföra samma skäl att servera alkohol till frukost som den
restaurang som fick tillståndet. Ett sådant tillstånd skulle därför bli prejudicerande. Men
tillståndsutskottets borgerliga majoritet beslöt trots detta att bevilja det sökta tillståndet.
Alkohollagstiftningen är en skyddslagstiftning som är till för att skydda de människor med
alkoholproblem och de som är i riskzonen för att utveckla alkoholproblem. I ett
utredningsdirektiv från regeringen i år anges att 17 procent av alla män och 9 procent av alla
kvinnor i Sverige har en problematisk alkoholkonsumtion. Den svenska alkoholpolitiken, som
är restriktiv med var och när man kan köpa alkohol samt vilka platser som får servera alkohol,
är i internationella jämförelser välfungerande och har lett till lägre konsumtion och färre
alkoholskador #n i andra länder.
I de riktlinjer för alkoholservering som antogs av kommunfullmäktige i mars står ingenting
om tillstånd att servera alkohol före kl. 11.00. De normaltider som anges i lagstiftningen är
11.00-01.00. Eftersom tillståndsutskottets beslut får ses som prejudicerande behövs en
skrivning i stadens riktlinjer om tillstånd före kl. 11.00. Genom att införa en bestämmelse i
riktlinjerna att inga tillstånd att servera alkohol mellan kl. 03.00 och 11.00 ska ges kan vi både
minska våldsbrottligheten och skydda de människor som har eller riskerar att utveckla
alkoholproblem.

Jag föreslår fullmäktige besluta
att det förs in i Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd att inga tillstånd att servera
alkohol mellan kl. 03.00 och 11.00 ska beviljas

Stefan Nilsson (mp)

