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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KO 
Kommunstyrelsens, 

j Ink. 

Svar på motion om längre serveringstider för Salas restauranger 

Andreas Weiborn (M) inkom den 30 september 2013 med rubricerad motion. Mo
tionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att som Västerås stad under peri
oden av ett år testa en förlängning av serveringstiderna med en timme. 

l gällande riktlinjer för Sala kommun, beslutade 2013-05-13, står det att i Sala kom
mun gäller vid beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker att utsträckt ser
veringstid kan meddelas som längst fram till 02.00. Sökanden ska då särskilt moti
vera sina skäl för utsträckt serveringtid. Det är i första hand ordningen på serve
ringsstäIlet och risken för störning i övrigt från serveringsstället som är avgörande. 
Beslut om öppethållande till kl 02.00 förenas med villkor om förordnade ordnings
vakter. Villkoret sätts i samråd med polismyndigheten. Polismyndighetens och mil
jöenhetens yttrande om befarade ordningsstörningar, risk för störning av närbo
ende med mera tillmäts stor betydelse och läggs till den individuella och samlade 
bedömningen som tillståndsmyndigheten har att göra. 

Sala kommun har idag 19 restauranger med tillstånd att servera alkoholdrycker till 
allmänheten. Tre av dessa har serveringstid till kl 02.00 (Restaurang Sala Statt, 
Tinget och Rockland). Övriga restauranger har serveringstid till kl 01.00, som de 
själva ansökt om. 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. Detta försök är förlängt till och med april 2014 för att försöksåret ska hinna 
utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

De tre restauranger som idag har tillstånd till kl 02.00 har fått det vid olika tidpunk
ter. Den första 2002 och den sista oktober 2013. Någon utvärdering har heller aldrig 
skett efter att serveringstillståndet förlängts med en timme. 

Alkoholhandläggaren i Sala kommun menar att ett utvidgat öppethållande är en stor 
förändring i förhållande till nuvarande situation och kräver i så fall en utredning, 
som innehåller en djupare analys, där kontakt med andra myndigheter och förvalt
ningar bör ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att göra en utvärdering tillsammans med berörda myndigheter, förvaltning och re
staurang/krogägare vad denna utökade serveringstimme gett för effekter. 
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Kommunstyrelsen 

att ge kommunstyrelseförvaltningen ett uppdrag att i dialog med Salas restau
rang/krogägare senast 15/3 2014 se över intresset hos restaurang/krogägare att ha 
serveringstillsånd till kl 03.00. 

Samt 

Att anse motionen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 
Lena Wiklund 

Motion om längre öppettider för Salas restauranger 

Ärende 

ONR:2013.141S 

/

I'SALA KOM N' 
Kommunstyrelsens fllrvalinlng 

dnk 11 
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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. 

I 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 är. 

Utredning 

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska näs genom insatser som motverkar 

skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Ett av de 

främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nä detta mål är en restriktiv 

lagstiftning pä alkoholområdet Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att de sociala 

aspekterna är i fokus. I 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 ocksä 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 socialskyddslagstiftning. 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 

alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens 

början och kl. 01.00 för serveringens avslutande. Utsträckt serveringstid är således undantag 

frän detta och måste därför prövas i varje enskilt faU. 

Av aUa 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 fä komma in på restaurangen eftersom märkbart berusade gäster inte 

får vistas på restaurangen. 

I 8 kapitlet 19 § alkohoUagen sägs att kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker 

får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsen. förvaltning 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress; Stora Torget l 
Vä)(el: 0224-747 303 
Fax: 0224-1B8 50 
kommllnJnfo@sala,se 
www.salase 

lernll Wiklund 
Alkaholha ndläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

!ena. wiklund@sala.se 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret 

§. 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. 

Serverings stället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

I B kapitlet17 § 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 uppf}dlda. 

I 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. 

Sala kommun 

Av gällande riktlinjer för Sala kommun (som togs 2013-05-13) kan utläsas att "I Sala 
kommun gället 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 19 restauranger med tillstånd 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. O 1.00 som de själva har 
ansökt om. Tillståndsmyndigheten har inte avslagit någon ansökan om längre serveringstid 

eftersom det inte har efterfrågats av krögarna själva. 

Länet 

I 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, detta försök är förlängt t o m 
april 2014. Detta för att försöksåret skall hinna utvärderas, vilket man ej hunnit i dagsläget 

Sammanfattning 

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

senare serveringstider: 

Finns intresse från tillståndshavarna att ha senare serveringstider? I dagsläget är de flesta 
krogar i Sala matkrogar och stänger oftast vid kl.23.00-24.00 även på helgerna och även om 

de har tillstånd till kl. 01.00. 

Kommunen är tillsynsmyndighet, hur och vem ska sköta tillsynen som kommunen enligt 

lagen ska genomföra? 
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"" SALA 
..., KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnads kontoret 

Vet i skrivande stund att LOB omhändertagande ökat i Västerås och att det kan bero på att 
polisen är mer aktiv nu än tidigare då man endast hade öppet till kl. 02.00. 

Ett utvidgat öppethållande är en stor förändring i förhållande till nuvarande situation och 
kräver en utredning som innehåller en djupare analys där kontakt med andra myndigheter 

och förvaltningar bör ingå. 

Lena Wiklund 

Alkoholhandläggare, Sala kommun 
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Motion angående längre serveringstider för Salas restauranger 

Den 26 januari 2013 behandlade fullmäktige ärende om att förlänga 
serveringstiderna för Sala restauranger. I samband beredning av ärendet 
inkorn ett remissyttrande från polismyndigheten genom närpolischefen i Sala. 
I yttrande framhöll myndigheten att Polismyndigheten anser att de nu gällande 
serveringstiderna är acceptabla och tillräckliga. Forskning och Polisiär 
erfarenhet visar klart att senare alkoholförtäring i restaurangmiljö ökar risken 
för våld och ordningsstörningar högst påtagligt. 

Strax innan ärendets behandling i fullmäktige, som beslutade att inte förändra 
nuvarande serveringstider, rapporterade Sveriges Radio att Krogvåldet i 
Kalmar har minskat kraftigt enligt polisen som har tittat på anmälda fall av 
misshandel och andra våldsbrott i offentlig miljö. Antalet anmälda brott har där 
gått ner från 305 år 2006 till 177 år 2012. 

Från första januari 2013 har Västerås stad efter ett fullmäktige beslut, där 
delar av politiska partierna var osäkra i sina ställningstagande och gav därför 
sina ledamöter möjlighet att fritt rösta, beslutat att genomföra ett prov år där 
serveringstiderna har förlängds med en timme. Den 22 september 2013 
rapporterade Västmanlands länstidning att längre öppettider på krogen i 
Västerås är en orsak till färre brott. Rapporten från Västerås kommer efter 
sommarsäsongen, som är en intensiv period för polisen med arrangemang 
som City Festivalen och Sig Power Meet. 

Moderaterna i Sala vision är ett Sala som är attraktivt och levande. Ett Sala 
som tilltalar och lockar unga så väl äldre att bo och verka i staden. Där är en 
stadskärna som är fylld av liv och rörelse av stor betydelse. Mot bakgrund att 
ovanstående fakta inte stämmer överens med yttrandet från närpolischefen i 
Sala bör fullmäktige återigen behandla frågan. 

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

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

Andreas Weiborn (M) 
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