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Rapport/utredning om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 12, i samband med behandling av en 
motion om längre öppettider för Salas restauranger, att en utvärdering skulle göras 
med berörda myndigheter, förvaltning och restaurangägare vad en utökad serve
ringstimme ger för effekt samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i 
dialog med Salas restaurangägare se över intresset att förlänga serveringstillstånd 
till kl 03.00. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/81/1, rapport från kommunstyrelsens förvaltning, alkoholhandläg
garen. 

Alkoholhandläggare Lena Wiklund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 
att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00, 
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myn
digheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt 
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 

att ej genomföra förlängt öppethållande för Salas restauranger till kl 03.00, 
då genomförd utredning visar att företrädare för Salas restauranger och andra myn
digheter i Sala ej har intresse av ett förlängt öppethållande, samt 

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Lena Wiklund 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

Ärende 

DNR:2013.1415 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 2 5 
Oiarienr:2UL.:> J 52 JAMbilaga l-r 
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Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion som har lämnats in 
från moderaterna. Motionen gäller längre öppettider för Sala kommuns restauranger. 

l motionen anges att önskemålet är att utöka serveringstiden på krogarna med en timme från kl. 02.00 till 
kl. 03.00 under en testperiod på ett år. 

Utredning 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och 
bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska 

instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet Alkohollagen är en 
skyddslag vilket innebär att de sociala aspekterna är i fokus. l de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot 
företagsekonomiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Alkoholpolitiska olägenheter med 

anledning av alkoholservering måste motverkas. Allmänna grundsatser för serveringspolitiken har sedan 
länge varit att ordning och nykterhet ska råda vid servering. Samtidigt bör hänsyn också tas till 
samhällsintresset och att det finns restauranger så att människor kan samlas, äta, dricka och umgås till 

vardags och fest. 

Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn skall därför ha företräde 

framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftnlngen. Lagstiftaren har 
som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens början och kl. 01.00 för serveringens avslutande. 

Utsträckt serveringstid är således undantag från detta och måste därför prövas i varje enskilt fall. 

Av alla utredningar och forskningsresultat inom området senare serveringstider framgår att det ökar 
risken för fylleri och ordningsstörningar. Någon större inkomst för de näringsidkare som har sena 
serveringstider kan inte påvisas. Däremot är kostnad för personal sen kvällstid samt ordningsvakter stora 

i förhållande till den försäljning som sker sen kvällstid. Något som också visat sig är att gästerna som idag 
kommer ut sent till restaurangerna kommer att komma ännu senare och ha längre förfester hemma. Vilket 

också innebär att de gäster som kommer sent inte kan få komma in på restaurangen eftersom märkbart 
berusade gäster inte får vistas på restaurangen. 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224,747 303 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.safa.se 

Lena Wiklund 
Alkoholhandlägga re 
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J 8 kapitlet 19 § alkohollagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. 
Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och pågå längre än till kl. 01.00. Serveringsstället ska 
vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

J 8 kapitletl7 § sägs att om alkoholservering på grund av serveringställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 
hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 

J bestämmelserna om serveringstider anger lagstiftaren en normaltid, dvs. de tidsgränser för servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som normalt ska gälla. Tillståndsmyndigheten 
kan, om det är särskilt påkallat, bevilja eller förordna om undantag. Undantag kan avse rätt till servering 
utanför normaltidens ram (utsträckt serveringstid], dvs. servering före kl. 11:00 och servering efter kl. 

01.00. 

salakommun 

Av gällande riktlinjer för Sala kommun (som togs 2013-05-13) kan utläsas att "J Sala kommun gäller vid 

beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt serveringstid kan meddelas som längst 
fram till kl. 02.00. Sökande skall särskilt motivera sina skäl för utsträckt serveringstid. Det är i första hand 
ordningen på serveringsstället och risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. 

Beslut om öppethållande till kl. 02.00 förenas med villkor om förordnade ordningsvakter. Villkoret sätts i 
samråd med polismyndigheten. 

Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av 
närboende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade bedömningen som 
tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 18 restauranger med tillständ att servera alkoholdrycker till allmänheten. Tre av 

dessa restauranger har serveringstid till kl. 02.00, Restaurang Sala Statt, Tinget och Rockland. Övriga 
restauranger har serveringstid till kl. 01.00 som de själva har ansökt om. Tillståndsmyndigheten har inte 
avslagit någon ansökan om längre serveringstid eftersom det inte har efterfrågats av krögarna själva. 

Av polisens yttrande framgår att närpolisområdet Sala inte ställer sig bakom förslaget om utökad 

serveringstid. Bland annat anser man att det sannolikt kommer den generella berusningsnivån vilket 
innebär fler berusade personer i offentliga miljöer. 

Argumentet att våldsbrotten sjunkit med anledning av senarelagda öppettider är inte vetenskapligt 
bevisat då brotten i offentlig miljö har sjunkit till antalet i hela Sverige. Brotten i offentlig miljö har sjunkit 

i Sala kommun som har kvarhållit serveringstiderna till senast 02:00. 

Polismyndigheten vill poängtera att om kommunen fattar beslut om förlängd serveringstid på krogarna 
även väger in hur ordning och säkerhet ska fastställas med ordningsvakter. I övrigt se bilaga 1. 

Enligt remissvar från miljöenheten innebär längre serveringstider för Salas restauranger en ökad risk för 
störningar och buller för dem som bor centralt Detta då restaurangens verksamhet skulle pågå senare på 
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natten, samt hemvändande kroggäster droppa av under en längre samt senare tid på dygnet. I övrigt se 

bilaga 2. 

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en enkätundersökning och haft med 17 av Sala kommuns 18 
krögare, enligt svaren på undersökningen säger 2 restauranger ja och 15 säger nej till förlängd 
serveringstid till 03:00. Observera att de tre restaurangerna som idag har serveringstid till kl. 02:00 inte 
är intresserad av att ha senare serveringstid. I övrigt se bilaga 3. 

Länet 

I Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl. 02.00 i alla kommuner. Västerås har år 2013 tagit ett 

beslut om att prova senare serveringstid till kl. 03.00, detta försök är förlängt t.o.m april2014. Detta för 
att försöksåret skall hinna utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget. 

Enligt en preliminär utvärdering som är gjord februari 2014 har man bland annat lyft fram att det är 
tydligt att brotten förskjutits och sker senare på natten. skadegörelsebrotten har blivit färre och 
narkotikabrotten fler. Händelserapporter enligt LOB har ökat något. 

Av utvärderingen framgår också när det gäller restaurangverksamheten, att personalen får arbeta en 
timme extra och det är inte ekonomiskt gynnsamt för någon av restaurangverksamheterna. I övrigt se 

bilaga 4. 

Sammanfattning 

Av ovanstående utredning framgår att de som driver restaurangverksamheterna i Sala kommun idag inte 
har något intresse av förlängt öppethållande till kl. 03:00. Polismyndigheten ställer sig inte heller bakom 
förslaget i motionen samt att bygg- och miljöenheten ser en ökad risk för störningar och buller för dem 

som bor centralt. 

Som utredande tjänsteman konstaterar jag sammantaget att det inte finns något önskemål från 

restaurangbranschen samt att det från andra myndigheter och förvaltning visar på att det finns risk för 
olägenheter i samband med senare öppettider. Förslaget i motionen bör därmed inte genomföras. 

Lena Wiklund 

Alkoholhandläggare, Sala kommun 
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3- Västerås Stad, slutsatser öppettid till 03:00 

4 - Enkätsvar från krögare i Sala 
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Tillståndsenheten Västmanland 

Yttrande gällande motion om förlängd serveringstid på krogarna 
i Sala 

Närpolisen i Sala genom undertecknad förordar att serveringstiderna på kro
garna i Sala Kommun inte förlängs. Idag har tre krogar förlängd serveringstid 
till kl. 02.00, detta är en acceptabel sluttid för alkoholservering. 

Redan idag så tenderar man att gå ut senare på krogen, vilket ofta resulterat i 
att man druckit alkohol hemma eller på fest och uppnått en viss berus
ningsnivå innan krogbesöket. Erfarenhetsmässigt vet vi att antalet brott i 
Offentlig miljö ökar med berusningsgraden. Med en senarelagd serveringstid 
är sannolikheten stor att man besöker krogarna ännu senare än idag, med följd 
att än mer alkohol dricks innan krogbesöket. 

Sannolikt kommer den generella berusningsnivån öka vilket innebär fler/mer 
berusade personer i offentliga miljöer, detta kan Polisenjobba problemoriente
rat mot. Sannolikt ökar berusningen även i hemmiljö, följderna av detta är svå
rare för Polisen att förebygga. 

Argumentet att våldsbrotten sjunkit med anledning av senarelagda öppettider 
på krogen är inte vetenskapligt bevisat då brotten i offentlig miljö har sjunkit 
till antalet i hela Sverige. Brotten i offentlig miljö har sjunkit i Sala Kommun 
som har kvarhållit serveringstiderna till senast 02.00. 

Viktigt att poängtera är att om kommunen fattar beslut om förlängd serve
ringstid på krogarna, väga in hur ordning och säkerhet ska fastställas med ord
ningsvakter. 

Västerås kommun har i utskänkningstillståndet villkorat krav om ordningsvak
ter på de krogar som har förlängd serveringstid. Kommunen har skickat remiss 
till polisen och bett om yttrande angående antal ordningsvakter för att säker
ställa ordning och säkerhet. 

Ä ven om behovet av ordningsvakter kommer att uppfyllas kräver det ändå att 
vi får göra förändringar i vår bemanning. Det kommer att rendera i att vi får 
prioritera bort annan tid som vi tidigare har prioriterat. Till följd av detta kan 

Sara förlängd öppettid-1 

l ( ) 



Polismyndigheten i Västmanlands län 2014-02-20 561 A 059.158/2014 

annan prioriterad verksamhet bli lidande för att vi är tvungna att förlägga våra 
resurser utifrån förlängt öppet på krogen. 

Närpolisen Sala är givetvis för ett attraktivt och levande Sala, men att vid
hålla/uppnå detta genom att förlänga serveringstiderna anser vi inte vara ett 
framgångsrikt förslag. Förslaget kommer sannolikt att innebära mer berusade 
människor i centrala Sala med ökad risk för konflikter med konsekvenser som 
i vissa fall innebär otrygghet, fYsiskt och psykiskt lidande. 

Mot bakgrund av detta ställer sig näpo Sala inte bakom förslaget på utökad 
serveringstid. 

Byggmästars Kaj, bitr. C Näpo Sala 

Tel: O l 0-567 60 17 
kaj. byggmastars@polisen.se 
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YTTRANDE 

2014-02-21 
BYGG OCH MILJÖ 

Dpb:ALK 
Dnr: 2013-001415 

MILJÖENHETEN Att: Lena Wiklund, Alkoholhandläggare 
Emelie jangholt, teL 0224-74 73 78 

SALAKOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Yttrande angående motion om längre serveringstider för 
Salas restauranger 

YTTRANDE 
Samhällsbyggnadskontoret lämnar följande yttrande ur hälsoskyddsynpunkt 
angående motion om längre serveringstider för Salas restauranger. Ur 
hälsoskyddsynpunkt innebär längre serveringstider för Salas restauranger en 
ökad risk för störningar och buller för dem som bor centralt. 

BAKGRUND 

Motion har lämnats in gällande ändring av serveringstider på Salas krogar till kL 
03:00. Alkoholhandläggare Lena Wiklund har sänt denna motion för yttrande ur 
hälsoskyddsynpunkt gällande olägenheter för de närboende. Att bedöma ur 
hälsoskyddssynpunkt är om det finns risk för olägenhet för människors hälsa 
enligt lagen miljöbalken. 

De senaste åren har Samhällsbyggnadskontoret mottagit bullerklagomål gällande 
fyra krogar i Sala kommun; Sala stadshotell, Norrmanska gården, Tinget och 
Berras. Dessa klagomål har gällt bullerstörningar från restaurangen ochfeller 
bullerstörningar från hemvändande gäster. 

Buller är ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika 
personer och även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus kanske 
vi inte ens märker, men samma lastbii på natten väcker oss. Sömnstörningar är en av de 
allvarligaste effekterna av samhällsbuller. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan 
ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Den som störts av buller under nattsömnen 
kan dagen efter uppleva minskad sömnkvalitet, trötthet, nedstämdhet eller olustkänslor och 
minskad prestationsförmåga. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan. 

I en nyligen slutförd utvärdering i Västerås stad" Utvärdering av utökade 
öppettider på krogen i Västerås" U 2014-3 vittnar både miljö- och 
hälsoskyddsförvaltning samt polis om fler och senare störningsanmälningar från 
boende. Denna utredning finns tillgänglig i sin helhet på Västerås Stads hemsida. 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget l 

Telefon Fax Exp. 
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 
E-post: byggmiljo@sala.se 
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BEDÖMNING 

Ur hälsoskyddsynpunkt innebär längre serveringstider för Salas restauranger en 
ökad risk för störningar och buller för dem som bor centralt. Detta då 
restaurangernas verksamhet skulle pågå senare på natten, samt hemvändande 
kroggäster droppa av under en längre samt senare tid på dygnet. 

BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY 

Emelie jangholt, miljöinspektör 

KOPIA 
Akten 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
212000-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget l 

Telefon Fax 
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 
E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 
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VÄSTERÅS STAD Utredning och statistik 

Utvärdering av utökade öppettider på krogen i Västerås 

5. slutsatser 
Sintsatser som kan dras av denna utredning år att förlängningen av öppettider på krogen har 
lett till fllrändringar inom många olika verksamheter och för många personer. Dels 
förändringar för västeråsare, och då framförallt för boende i city och dels fllr de yrkes
verksamma som arbetar med nöjesliv och trygghet på olika sätt. 

Når man ser till trygghetsindikatorn anmälda brott år det tydligt att brotten förslgutits och 
numera sker senare på natten. Totalt sett år antalet anmälda brott nngefår detsamma noder 
2013 som under 2011, det går dock att se viss minskning fllr anmälda brott natten tilllördag 
och viss ökning för natten till söndag. skadegörelsebrotten har blivit fårre och narkotika
brotten fler. Händelserapporter enligt LOB har ökat något. Att skadegörelsebrott har minskat 
och att LOB har ökat kan bero på att det är fler människor som rör sig i city och att polisen 
har ändrat sitt arbetssätt. Sannolikheten att narkotikabrottens ökning skulle ha en koppling till 
de förlängda öppettiderna är låg. 

Många av de berörda yrkesverksamma personerna trodde innan förlängningen genomfördes 
att tryggheten i city skulle minska och att antalet anmälda brott skulle öka. Då man genom 
brottsstatistiken kan se att så inte har skett, och att många av dessa personer generellt upplever 
att det är lugnare i city ser majoriteten av de yrkesverksamma positivt på en fortsättning av 
öppettid till klockan 03:00. Fördelarna som lyfts är bland annat att det går lugnare till när 
krogarna stängs eftersom alla gäster inte längre går hem samtidigt, det är större spridning av 
människor i city under natten, polisen har mer tid och att det är lugnare på bussarna eftersom 
det är en större spridning av de resande. Positiva kommentarer från kroggäster är 
förekommande. Nackdelar år att personalen rar arbeta en timme extra och att det ekonomiskt 
inte är särskilt gynnsamt för någon av de verksamheter som de yrkesverksamma represen
terar. Bland taxifOrarna är det få som upplevt negativa aspekter såsom att fler gäster är kraftigt 
berusade eller att uppträder hotfullt. Istället har körningarna ökat fllr flera. Ungefar hälften av 
taxiförarna anser att försöket ska fortsätta; nio personer är för en fortsättning och åtta personer 
är emot, medan två personer ej tagit st!l.llning. 

Under intervjuerna har man även fått reflektera över hur man tror att det blir på sikt, här kan 
man se att de som är positiva till en senare stängning tror att spridningen av hemgång kommer 
hålla i sig, medan det omvända ses hos de som är mer negativa. Spridningen av hemgäng är 
en viktig fråga och verkar vara den största orsaken till att det år lugnare i city nu år tidigare. 
Andra förutsättningar som skapats under försöksåret är kravet på ordningsvakter för alla 
krogar som stänger senare än klockan 01:00, detta har bland annat lett till en förtätning av 
antalet ordningspersoner i city. 

En negativ aspekt med de förlängda öppettiderna är ökad risk för störningar och buller, 
framf{jrallt för dem som bor centralt. Både Miljö- och hälsoskyddsfllrvaltningen och Polisen 
vittnar om fler och senare störningsanmälningar från boende. Utifrån den enkät som gått ut till 
boende i city kan sägas att det år en minoritet, 16 procent, som upplever regelbundna 
störningar vruje vecka och som i första hand leder till sömnsvårigheter. Av dem som upplever 
att de störs är det 21 procent som tycker sig vara mer störda nu år tidigare. Vidare är det 20 
procent som inte anser att de fllrlängda öppettiderna ska fortsätta gälla, medan 67 procent 
anser att öppettiderna bör fortsätta. Denna bild förstärks av resultaten från undersökningen 
som riktades mot ett slumpmässigt urval av västeråsare, där hälften av de svarande uppgav att 
de var positivt inställda till att flera krogar i Västerås fick ha längre öppettider. 
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VASTERÅS STAD Utredning och statistik 

Utvärdering av utökade öppettider på krogen i Västerås 

Sammanfattningsvis har försöket med förlängda öppettider lett till att det är lugnare i city. Ett 
city där kroggäster och yrkesverksamma i stort sett är nöjda medan en hel del boende är 
missnöjda. Antalet brott som genomfört i Västerås centrala delar har varken ökat eller minskat 
i någon större utsträckning. Utifrån resultaten kan inte denna utredning se några större hinder 
till varför möjlighet till serveringstillstånd till klockan 03:00 inte skulle fortsätta att gälla. Av 
vikt är dock att fortsätta det goda samarbetet kring trygghet i centrum, och att fortsätta följa 
trygghetsläget för att i tid kunna identifiera eventuella risker. 
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