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Svar på motion om längre öppettider för Salas restauranger 

Andreas Weiborg (M) har den 26 apri12012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under en testperiod på ett år 
testa en förlängning av serveringstiderna med en timme, samt att under samma period 
utreda förutsättningarna för att permanent utöka serveringstiden med en timme. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden (numera ansvarigt organ för 
frågan Samhällsbyggnadsutskottet J, alkolholhandläggaren. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen avslås. Alkoholhandläggaren skriver i 
sitt yttrande att den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. 
Sociala hänsyn ska därför ha företräde framför företagsekonomiska eller 
näringspolitiska. 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. Skyddet för människors hälsa och intresset av att 
upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet står i förgrunden när kommunen prövar 
sena serveringstider. 

Polismyndigheten i Västmanland påpekar i ett yttrande över motionen att gällande 
serveringstider är acceptabla och tillräckliga och att all erfarenhet visar att senare 
alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken för våld och ordningsstörningar 
väsentligt. 

Enligt den nya alkohollagen är kommunerna skyldiga att besluta om riktlinjer för 
serveringstillstånd. En översyn av befintliga riktlinjer kommer enligt 
alkoholhandläggaren förhoppningsvis påbörjas under hösten 2012 och där kommer 
frågan om serveringstider att behandlas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

INLEDNING 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion 
om längre öppettider för Sala kommuns restauranger. 

Beredning 
Se motion angående längre öppettider för Salas restauranger, bilaga l. 
Se Serveringstider på restaurang, bilaga 2. 
Se Om ändrade öppettider och alkovåld i Norge, bilaga 3. 
Se En sammanställning av senaste sluttiden för alkoholservering på krogar och 
nattklubbar i landets kommuner, bilaga 4. 
Se Polismyndighetens yttrande, 2012-05-21, bilaga 5. 
Se tjänsteskrivelse, 2012-09-04, dnr 2012/105, bilaga 6. 

Alkoholhandläggare föredrar ärendet. 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar, 

att avstyrka motionen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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INLEDNING 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en internremiss angående en motion 
om längre öppettider för Sala kommuns restauranger. 

Beredning 
Se motion angående längre öppettider för Salas restauranger, bilaga 1. 
Se Serveringstider på restaurang, bilaga 2. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Berit Lindqvist 

Samhällsbyggnadsutskottet i Sala kommun 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 
Ärende 

Kommunledningsförvaltningen liar 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. Under samma period 
utreda förutsättningarna för att permanent utöka serveringstiden med en timme. 

Utredning 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alko
holens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som 
motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkon
sumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå 
detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet Alkohollagen är en skydds
lag vilket innebär att de sociala aspekterna är i fokus. l de fall alkoholpolitiska hän
syn 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 samhällsintres
set och att det finns restauranger så att människor kan samlas, äta, dricka och umgås 
till vardags och till fest. 

Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn 
skall därför ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Regler
na om serveringstider för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen. 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 
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

kostnaderna 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. 

I 8 kapitlet 19 § alkohollagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkohol
drycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas 
vad som sägs i 17 §.Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdryck
er, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 
11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00 Serveringsstället ska vara utrymt 
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

I 8 kapitlet 17 §sägs att om alkoholservering på grund av serveringsställets belä
genhet 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. 

I bestämmelsen om serveringstider anger lagstiftaren en normaltid, dvs. de tids
gränser för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
som normalt skall gälla. Tillståndsmyndigheten kan, om det är särskilt påkallat, be
vilja eller förordna om undantag. Undantag kan avse rätt till servering utanför nor
maltidens ram (utsträckt serveringstid), dvs. servering före kl. 11.00 och servering 
efter kl. 01.00. 

salakommun 

Av gällande riktlinjer för Sala kommun kan utläsas att "l Sala kommun gäller vid 
beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt serveringstid kan 
meddelas som längst fram till klockan 02.00. Sökande skall särskilt motivera sina 
skäl för utsträckt serveringstid. Förutsättningar för att utsträckt tid skall meddelas, 
är att varken polismyndigheten eller Bygg och miljöförvaltningen har någon erinran. 
Vid anmärkningar mot serveringsstället kan kommunen begränsa serveringstiden 
eller vidta annan administrativ åtgärd", 

Sala kommun har idag 17 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten. Två av dessa restauranger har serveringstid till kl 02.00, Restaurang 
Sala Statt 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. 

Enligt den nya alkohollagen är kommunerna skyldiga att besluta om riktlinjer för 
serveringstillstånd. En översyn av befintliga riktlinjerna skulle ha påbörjats under 
våren men utifrån den omorganisation som skett i Sala kommun har det arbetet inte 
påbörjats. Förhoppningsvis kommer det att påbörjas under hösten och där kommer 
frågan om serveringstider att behandlas. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Förutom kommunen som är tillstånds och tillsynsmyndighet är polismyndigheten 
tillsynsmyndighet enligt alkohollagen. Remiss har därför skickats till polismyndighe
ten för att höra deras inställning till senare serveringstider i Sala kommun. 

Av deras yttrande framgår att Polismyndigheten anser att de nu gällande serverings
tiderna är acceptabla och tillräckliga. Forskning och polisiär erfarenhet visar klart 
att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken för våld och ordningsstör
ningar högst påtagligt. Polisbemanningen är avpassad att täcka speciellt fredag och 
lördag eftermiddag, kväll samt natt på sådant sätt att den lokala polisen i Sala ska ha 
tillräckligt med personal fram till stängning kl 01.00-02.00 Restauranger som har 
öppet till kl 02.00 ska vara utrymda senast kl 02.30. Erfarenhet visar att ordnings
störningar inte sällan uppstår efter att gäster kommit ut och ibland en timme senare. 
Detta tidsperspektiv gör att en utökning av tiden med en till två timmar påverkar 
polisbemanningen högst väsentligt. Polismyndigheten avslår därför motionen. 

Länet 

l Västmanlands län är idag senaste serveringstid kl 02.00 i alla kommuner. Västerås 
har i år tagit ett beslut om att prova senare serveringstid till kl 03.00 under ett år. 
Fortsatt utredning i det ärendet pågår och prövaåret kan tidigast träda i kraft senare 
delen av år 2013. 

Sammanfattning 

Förutom hänsyn till ovanstående bör vissa punkter fortsatt utredas innan beslut 
fattas om senare serveringstider: 

• Ska alla restauranger med serveringstillstånd ha möjlighet till serveringsti
der till kl 03.00 eller ska vissa kriterier uppfyllas? 

• Finns intresse från tillståndshavarna att ha senare serveringstider? 

• Av bilagan till Drogpolitisk policy som är antagen av kommunfullmäktige 
finns en punkt om att "förstärka insatser för att begränsa tillgängligheten 
och effektivisera insatserna för tillsyn samt ansvarsfull alkoholservering". 

• Kommunen är tillsynsmyndighet, hur och vem ska sköta tillsynen som kom
munen enligt lagen ska genomföra? 

• Ett utvidgat öppethållande är en stor förändring i förhållande till nuvarande 
situation och kräver en utredning som innehåller en djupare analys där kon
takt med andra myndigheter och förvaltningar bör ingå. 

<7ft~;~a;4 
Berit LindqvisV 

Alkoholhandläggare 
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Serveringstider på restaurang 
Sedan ZOlO har det i Göteborgs kammun förts en diskussion om de sena utskänkningstillstånden för 
alkahol skulle dras in, dvs. de tillstånd som medger utskänkning av alkohol på vissa 
restauranger/barer mellan kl 03-05 lördagar och söndagar. 

En utredning tillsattes och vi väljer att här presentera utdrag ur rapporten, som bekräftar erfarenheter 
från Norge, Australien och Island och som IOGT-NTO tidigare kommenterat. Vi menar fortfarande att 
Göteborg och ett antal ytterligare kommuner bör genomföra en försöksverksamhet med begränsade 
serveringstider på restaurang om man inte vill införa begränsningar direkt. 

Utdrag ur forsirningsrapporten Krog och hälsa 
av Fredrik Spak, Josefin Kadesjö och Johan Berander 

Frågeställning: Har tidpunkten för krogarnas stängningstid en påverkan på folkhälsan? 

Sammanfattning 
Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att det finns ett samband mellan krogarnas sena 
serveringstider och våld. Det finns ett rimligt starkt vetenskapligt stöd för att ett förkortat öppethållande 
skulle leda till en minskning av våldet. En såda11 åtgärd skulle troligen innebära positiva effekter för att 
minska berusningsnivån och sannolikt för att tidpunkterna när man går på restaurang tidigareläggs på 
kvälle11. Arbetsmiljön för personal inom en rad yrken skulle också förbättras. Detfinns inget 
vetenskapligt stöd för att någon annan åtgärd skulle leda till en lika stor minskning av våldet. 

Diskussion 
De huvudsakliga frågeställningar som framkommit i debatten är"å ena sidan" frågorna om näringsfrihet, 
individens frihet samt anpassning av stadens nöjesliv till (den förmenta) utvecklingen i andra länder, och 
å andra sidan frågan om vilka skador och obehag samhället skall tolerera som en följd av alkoholbruk och 
missbruk. Det har då framkommit att en oproportionerligt stor andel av all misshandel sker i de centrala 
delarna av staden, med en tydlig topp under helgen samt under dygnets första timmar. Detta stämmer 
med de internationella rapporterna. Enligt krögarna föreligger ytterligare ett problem, nämligen risken 
för att det uppstår svartkrogar om man inte har öppet sent på natten. 

Våld uppstår både inne på krogarna, i köerna till dessa samt på helt andra platser, delvis som en följd av 
att personer ansamlas på vissa speciella platser och att en del av alla dessa personer är 
alkoholpåverkade. 

Boende i krogarnas närområde, såväl som på transportstråken från krogarna till allmänna 
kommunikationer, upplever störningar. 

Hur ser det ut? 
Data från Göteborg, såväl som från internationella studier, visar entydigt att en orimligt stor andel av 
allt våld, särskilt gatuvåld, inträffar på lördagarnas och söndagarnas småtimmar. År 2010 inträffade för 
män 51.2% (412 fall) av allt anmält våld i centrala staden mellan kl. 00 och 06 på lördag och söndag 
morgon. För kvinnor var motsvarande tal 37.5% (94 fall) . Motsvarande siffror för övriga Göteborg var 
för samma år 11,7% (167 fall) för kvinnor och 18% (320 fall) för män. Detta faktum ger också en god 



D. Vad man kan uppnå med utökad samverkan mellan olika aktörer på området? För att det skall bli 
meningsfullt att utföra måste man se den inkrementella nyttan en sådan åtgärd skulle få, dvs. nyttan 
utöver vad övriga åtgärder kan ge. Vi tycker detta är ett bra, intressant och nödvändigt steg att ta för att 
förbättra folkhälsan. Men det är en gissning vilken effekten skulle bli. Den kan möjligen bli 5-10% men 
inte s.a.s. ovanpå de andra åtgärderna, utan som ett led i dessa. 

En väldigt betydelsefull del av svensk alkoholpolitik är att nå acceptans för en relativt restriktiv politik 
hos allmänheten. En utökad samverkan mellan olika aktörer skulle möjligen stödja en sådan ambition. Vi 
tror att det idag föreligger ett gynnsamt läge för att ta ett sådant steg. 

E. slutligen skulle man kunna ha öppet dygnet runt. Om någon drömmer om ett sådant steg, kan vi 
tillägga till att i ett nyligen publicerat arbete av Green och Paniagua framgår det att en sådan åtgärd inte 
endast leder till mer våld utan även mer sjukfrånvaro. 





Rapporten är sammanställd från de dokument som inhämtats och översatts från: 

ACTIS, Norge 

IOGT, Norge 
KRÅD,Norge 
Politiforum, Norge 

Sammanfattning 
Antalet utskänkningsställen har ökat med 30 procent på I O år. 
Konsumtionen har ökat med 30 procent under samma period. 

Mest våld sker i områden där det finns många uteställen, mellan midnatt och 

klockan 06.00, natt mot lördag och söndag. 

Våldet kan reduceras med politiska beslut. 

En timmes kortare utskänkningsrid har inneburit en nedgång i antalet våldsbrott 

med ca 30 procent. 

Under en B-månaders period direkt efter regeländringen begicks 76 firre vålds

brott i Trondheim. 
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Polisen spelar roll 
Polismästarna i Norges fYra största städer skrev 2007 ett gemensamt brev tUl sin ordfö

rande angående det ökande alkovåldet. 

KRÅD, Det kriminalitetsforebyggende råd 
I november 2007 skrev KRÅD, Det kriminalitetsforebyggende råd, ett brev till justi

tieminister Knut Storberget där de uttryckte bekymmer över utskänkningspolitiken. 

Utifrån sin ståndpunkt kunde de se följande konsekvenser: 

Storstädernas centrum är natt tilllördag och natt till söndag arena för f}rllebråk, 

slagmål, hög musik från serveringar, skadegörelse, stölder, mycket överservering 

och kroppsskador. En förhållandevis stor andel av kroppsskadorna sker i relativt 

begränsade områden. 

Mycket av anhopningen av svårt berusade personer om nätterna sker i anslutning 

till försäljningsställen av s k "fast food", som regdbundet medför bråk och slags

mål och inte minst mycket nedskräpning. 

Det är erfarenhetsmässigt också stor anhopning runt taxi- och busshållplatser 

liksom nattågsavgångar. Der finns anmälningar om mycket bråk, skadegörelse, 

våld och annat olämpligt uppträdande på kollektiva transportmedel då centrum 

utryms sent på narren. 

Det krävs stora personalinsatser från polisen i storstäderna för att förhindra skada 

på person och egendom, hindra andra lagbrott och att reagera på de lagbrott som 

blir begångna, både direkt och i efterföljande utredning och lagföring. 

Den stora personalinsatsen är geografiskt starkt koncentrerad till de aktuella stä

dernas centrum med stor koncentration av försäljning- och utskänkningsställen 

for alkohol. 

Detta ger en stark snedvridning av polisinsatser dessa tider, så att övriga områden 

i liren grad blir täckta av planerad polisnärvaro, t ex trafikövervakning, närvaro i 

bostadsområden och industriområden. 
Det är (i tidsintervaller) flest registrerade uppdrag natt tilllördag och natt till 

söndag under hela året. 

Koncentrationen av polisinsatser till helgerna medför att många som har andra 
primärfunktioner som t ex spaning på grov kriminalitet, rar använda arbetstid till 

att "slåss på gatorna" för att täcka personalbehovet. 
Polisnärvaron under vanliga tider i bostadsområden och skolor blir eftersatt. 

Vill man ha en nattpolis som i hög grad måste slåss på gatorna eller en polis som ska

par trygghet hela tiden och för alla invånare? Detta måste också ses i skenet av vilken 

slags uppväxtmiljö vi önskar för barn och ungdom. 

Citat från IOGT Norge 
Hur såg det ut? 
Att det finns ett samband mellan alkohol och våld är det knappt någon som proteste

rar mot. Sifforna bekräftar detta. 75 procent av mord- och dråpdömda är påverkade 

av alkohol. 50 procent av dråp- och mordoffren är alkoholpåverkade. 80 procent av de 

inblandade i våldshandlingar är påverkade av alkohol (som jämförelse kan nämnas att 

3-4 procent är påverkade av narkotika). 

Utveckling de senaste åren 

Antalet utskänkningsställen har de senaste 1 O åren ökat med över 30 procent. Kon

sumtionen ökade med 30 procent under samma period. Från 2004 har kommunerna 

själva fått bestämma när de ska stänga serveringarna inom den slutliga tidsramen som 

är klockan 03.00. Utskänkningstiderna har förlängts i stort sett i alla kommuner efter 

der. 

Polisen i de allra flesta städer har gått ut och stöttat en mer restriktiv politik och 

tidigare stängning. En undersökning 2008 visade också att 62 procent av befolkningen 

menade att alkoholservering borde upphöra senast klockan 02.00. 56 procent menade 

att det är för mycket fylleri i Norge. 

Var sker våldet? 
Polisen i Oslo uppger att mest våld sker i centrum eller centrumnära stadsdelar (V old 

i Oslo 2006). I områden med mycket våld finns också många uteställen. Der mesta av 

våldet i Oslo sker mellan midnatt och 06.00, natt tilllördag och söndag. Siffrorna från 

Oslo och andra ställen visar att de största problemen uppstår runt utskänkningsstäl

lena. 

Vem är våldsutövare? 

Unga män som dricker mycket är en högriskgrupp. Samtidigt har vi preventionspara
doxen också här, som innebär att de flesta alkoholrelaterade våldsskadorna orsakas av 

det stora flertalet av alkoholkonsumenterna som i utgångsläget inte räknas med i risk

gruppen för särsklit våldsbenägna. Ska man förebygga skador, ska man med andra ord 
sätta in insatserna mot den stora gruppen som inte dricker mest- inte nödvändigtvis 

mot stordrickarna. 

Utskänkningstider 
Flera åtgärder visar att våldet kan reduceras med alkoholpolitiska beslut. Under det 

senaste året har flera norska städer kortat öppettiderna. Redan nu syns resultat. I 

Tönsberg har man sett en 37 -procentig nedgång efter att utskänkningen avslutades 

klockan 02.00. I Trondheim har våldet reducerats med 34 procent. Också i Stavanger 

har våldet minskat. 
5 
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Översättning av artikel i Politiforum 
Efter initiativ från Trondheimspelisen införde kommunen utskänkningsstopp klockan 

02.00. Åtta månader senare har det oprovocerade våldet sjunkit med 30 procent. 

Nu berömmer polisstationschef Ove Sem ordföranden Rita Ortervik och kommunens 

ledning fOr att vara både modiga och ansvarstagande genom att korta serveringstiden. 

Det krävs politiskt mod och klokskap för att ta bort en rättighet för allmänheten, som 

Trondheimspolitikerna här har gjort. Vi såg att neonstråket i Trondheims centrum 

utvecklade sig till att bli ett enda stort nachspiel med stor alkoholkonsumtion bland 

deltagarna på natten. Det medförde en kraftig och olycklig utveckling av antalet 
våldsbrott. Även om vi efter intensivt arbete lyckades få ner våldet 2004, såg vi att det 

ökade de följande åren. Något måste göras och det var viktigt att säga ifrån genom att 

prata med de lokala politikerna och restaurangnäringen. För mig var det naturligt att 

bruka polisrådet som arena för detta, säger Ove Sem. 

Drastisk nedgång 
-Genom samarbete med NHO, Trondheims Näringsförening, forskningsinstanser på 

NTNU, kommunen och polisen arbetade parterna fram ett underlag för politikerna 

att göra sin politiska värdering. Sambandet mellan servering och våld var uppenbar, 

och det var tydligt att något av det viktigaste vi kunde göra var att korta utskänknings

tiden, säger Sem. 

I juni beslutade därför stadens ledning att utskänkningstiden skulle kortas från klock

an 03.00 till 02.00 med start l oktober. Resultatet syntes nästan omedelbart. Antalet 

våldsbrott i centrum sjönk drastiskt. 
Efter åtta månader ser vi klara resultat av ett modigt politiskt beslut. 76 Hirre vålds

brott är en otrolig vinst av ett politiskt beslut som inte kostat en krona. Mycket lidan

de och bestraffning har sparats. Vad samhällets besparing ligger på har vi inte beräknat, 

men det viktigaste är att Trondheims centrum har blivit en tryggare plats att vara på, 

något jag också tror att restaurangnäringen i längden tjänar på. De som spådde att 

våldet skulle flytta till andra städer har så här långt inte fått rätt, säger Sem. 

Han nekar till att han har som målsättning att arbeta för att korta tiden till 01.00. 

~Att korta tiden ytterligare hade säkert minskat våldet, men nu tror jag det är klokt 

att se på andra metoder. Hade jag fatt resurser till att bemanna egna patruller som 

kunde fokusera på våld i centrum, tror jag vi kunde reducera siffrorna ytterligare. Idag 

går patrullerna från uppdrag till uppdrag över ett stort geografiskt område. Jag anser 
att vi inom polisen borde arbeta mer specialiserat med detta. Det finns en gräns för 

hur långt vi kan pressa urskänkningsreglerna, säger Sem. 

-Jag ser att spaning/utredning av våldet blir eftersatt då bränder och trafikolyckor 

kräver resurser. Hade vi haft mer resurser till en patrull som inte lämnar centrum, 
som var i ständig kontakt med restauranger och som tog kontakt med kända ansikten 

kunde jag lova !arre våldsoffer. Som det är idag kan en av våra patruller vara upptagen 

i Rö ros två timmar bort, säger Sem. Han efterlyser nu starkare fokus på våldet som ett 

samhällsproblem. Vi kan inte bara analysera, vi måste ha någon där ute vid fronten 
också, säger Sem. 

Glädjande att det har fungerat 
~ Det var en ruff politisk debatt fOre beslutet som vi tog om utskänkningstiden. 

Särskilt F remskrittspartiet och Höyre argumenterade emot eftersom det fråntog folk 

personlig frihet och var en inskränkning av den enskildes rättigheter. Från vår sida 
såg vi att folks trygghet var hotad i och med ökningen av våld i centrumområdet. I 

realiteten gick vi tillbaka till den ordning vi hade haft förut. Jag tycker det är glädjande 

att det har fungerat. 30 procents nedgång av våldsbrotten kan inte bortförklaras med 

finanskris. Detta är inte något påhitt utan en varaktig nedgång som ger varaktig trygg

het, säger en nöjd ordförande Rita Ottervik, Arbeiderpartiet. 

Hon skryter över samarbetet med polisen och berättar att polisen gett kommunen 

insikt i var, när och hur våldet utövas. 

- Det har varit inlägg och kunskap som tillsammans med polisens analyser har varit 

avgörande bidrag och allt är följden av ett flerårigt nära och gott samarbete med poli

sen. Jag kan tryggt rekommendera andra kommuner att göra likadant, säger en nöjd 
Rita Ottervik. 
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Studier har visat att sena serveringsticler leeler till ökat våld. 

Som exempel kanniimnas att !OGT-NTO har visat på en minskning av våldsbrotten när 
serveringstiden inskränks. I Trondheim minskade våldsbrottenmed 30% när slutticlen ändrades 
från kl. 03.00 till kl. 02.00. Liknande resultat finns från Kanada. 

Serveringstiderna är en viktig del av alkoholpolitiken. Konnnunerna har getts ett stort utrymme att 
själv bestämma sluttiderna. Av lagtexten framgår bl.a: 

Kommunen beslutar under vilka tider alkohokh:J'Ckerfår serveras. Vid bestämmande av tiden 
för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 

Om inte kommunen beslutar annal, får servering av spritdiJ'cker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdi)'Cker inte påbö1:ias tidigare än klockw1 11.00 och inte pågå längre än till klockan 
01.00. 

Serveringsstället ska vara ufiJ'mt senast 30 minuter ~frer serveringstidens utgång. 

Vidare framgår av lagtexten: 

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
b~fåms mec{(öra olägenheter i.fi·åga om ordning och nykterhet eller särskild riskfor 
människors hälsa, får sel'\•eringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är 
upp.!)' !Ida. 

Samtliga alkoholhandläggare har ombetts att svara på frågan: 
Vilken är den senaste serveringstiden i din kommun (avser stadigvamnde 
SCI'vcringstillstånd till allmänheten)? 
Strunta i "specialare" som .flygplatser o.dyl. Det intressanta är den senaste serveringstiden på 
krogar l nattklubbar såsom allmänheten uppfattar det. 

Cirka 20 kommuner har inte svarat. Statens folkhälsoinstitut har ett register över samtliga 
serveringstillstånd. I de fall där svar saknas har uppgifterna i FHI:s register använts istället (även 
om det kanske blir felaktigt eftersomdet kan bli sluttiden för en kursgård eller flygplats). 

Denna sammanställning visar vilken den senaste serveringstiden är i landets kommuner 
såsom allmänheten uppfuttar det. 

Den som vill ta del av bakomliggande uppgifter är välkommen att kontakta mig. Skulle någon 
uppgift vara felaktig (missförstånd, felskrivning, ändrat beslut 111111. mm.) är jag tacksam för 
återkoppling. 

b.'.retrl(i;!-03-09 
. t l 1

/ . 
( ' ~ •. i 
. '- .l\1 ;. ,, \))·-~;· . . 

l -

Leif Andersson 
Hand~äggare 

www.orebro.se/serveringstillstand 
leif.t.andersson@orebro.se 
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Polismyndigheten i 
Västmanlands län 

Näpo Sala 

salakommun 
Vård-och omsorgsnämnden 
Alkc1holhandläggare Berit Lindqvist 
Box 304 
733 25 Sala 

Datum Diarienr (Åberopas vid korresp) 

2012-05-21 A-561-3574-12 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Polismyndighetens yttrande avseende till Kommunen inkommen motion 
om öppettider till kl 03.00 på Salas restauranger. 

Enligt alkohollagen är normaltiden får servering kl11.00-0LOO. Möjlighet finns dock får 
rest:i;~ranger att ansöka om utsträckt tid till senast kl 02.00 med åberopande av skäl får detta. 

--1'-

J>olibmyndigheten anser att de nu gällande serveringstiderna är acceptabla och tillräckliga. 
Fori;ftning och Polisiär erfarenhet visar klart att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar 
riskim får våld och ordningsstörningar högst påtagligt. 

Polisbemanningen är avpassad att täcka speciellt fredag och lördag eftermiddag, kväll samt 
nattpå sådant sätt att den lokala Polisen i Sala ska ha tillräckligt med personal fram till 
stängning kl O 1-02. Restauranger som har öppet till kl 02 ska vara utrymda senast kl 02.30. 
Erf~renhet visar att ordningsstörningar inte sällan uppstår efter att gäster kommit ut och ibland 
en timme senare. 

Detta tidsperspektiv gör att en utökning av tiden med en till två timmar påverkar 
Poli~bemanningen högst väsentligt . . , 

Polismyndigheten avslår därför motionen. 
,,._ 

~~~14 
Lars-Göran Norstedt, insp 

-''-:-----:----:-:--::-:-------::--,--,---------=-:-:-------
Myntfi:rhetens postadress Lokal adress Telefon Telefax 
Box 9 Västgötegatan 7 021- 15 20 00 Myndighetens kansli 
721 O:; VÄSTERÅS Box 9 021- 12 64 46 

721 03 V ÄSTERÅS Kommunikationscentralen 
021 - 18 28 56 



Bilaga KS 2012/274/3 

Ink 2012 -04~ 2 6 

Motion angående längre öppettider för Salas restauranger 

Moderaterna i Salas vision är ett Sala som är attraktivt och 
levande. Ett Sala som tilltalar och lockar unga så väl äldre 
människor att bo och verka i staden. Ett levande Sala är något är 
något som vi alla tjänar på. 

För våra unga medborgare i Sala är det särskilt av intresse att 
kommunen blir mer levande. Det är något som våra unga år in och 
år ut har önskat. För att uppnå målet finns det självklart olika 
politiska strategier att tillämpa men en enkel åtgärd som skulle 
göra stor skillnad för våra ungas nöjen är att utöka kommunens 
krögares/restauratörers serveringstider med en timme, från kl 
02.00 till 03.00. 

Behovet finns bland våra unga och konsekvensen av dagens 
situation blir att de unga i Sala istället väljer att söka sig till städer 
som exempelvis Uppsala och Stockholm för att roa sig istället för 
att roa sig i Sala, bland annat för att öppettiderna är längre än vad 
de är i Sala. 

Gästen och krögaren/restauratören borde själva få välja när 
dagen/kvällen är slut. Det är inte vi politiker som ska bestämma 
när det roliga ska ta slut. 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att Sala 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Att under perioden av ett år testa en förlängning av 
serveringstiderna med en timme. 

Att under samma period utreda förutsättningarna för att permanent 
utöka serveringstiden med en timme. 

Andreas Weiborn (M) 
/l 
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