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§ 73
Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd 
i Vallentuna (FN 2020.043)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför fritidsnämndens 
uppdrag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har 2020-01-21 inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
gällande eventuella konsekvenser av de permanenta 
serveringstillstånden/utskänkningstillstånden som Café Form beviljats i Kulturhuset och 
paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater.

I motionen lyfter socialdemokraterna frågan huruvida deltagarna på Showdansskolan FLEX 
eventuellt påverkas av besluten.

FLEX använder danslokalen som ligger i anslutning till Traversen. För att nå den lokalen 
behöver deltagarna inte passera Traversen. Detta gör att om det mot förmodan skulle 
arrangeras evenemang på Teatern samtidigt som FLEX tränar kommer deltagarna inte vistas i 
Traversen.

Då alkoholservering inte får ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till barn 
under 18 år kommer heller inte eventuella dansföreställningar eller liknande påverkas av 
tillståndet.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om 

konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Remiss, motion om alkoholtillstånd,
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Tjänsteskrivelse

Fritidsnämndens yttrande, motion (S) 
om konsekvenser av alkoholtillstånd i 
Vallentuna

Förslag till beslut
Fritidsnämnden överlämnar yttrande på motionen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande med hänvisning till att motionens yrkande är utanför 
fritidsnämndens uppdrag. 

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna har 2020-01-21 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige gällande eventuella konsekvenser av de permanenta 
serveringstillstånden/utskänkningstillstånden som Café Form beviljats i Kulturhuset 
och paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater.

I motionen lyfter socialdemokraterna frågan huruvida deltagarna på Showdansskolan 
FLEX eventuellt påverkas av besluten. 

FLEX använder danslokalen som ligger i anslutning till Traversen. För att nå den 
lokalen behöver deltagarna inte passera Traversen. Detta gör att om det mot 
förmodan skulle arrangeras evenemang på Teatern samtidigt som FLEX tränar 
kommer deltagarna inte vistas i Traversen. 

Då alkoholservering inte får ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till 
barn under 18 år kommer heller inte eventuella dansföreställningar eller liknande 
påverkas av tillståndet. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om 

konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
2. Remiss, motion om alkoholtillstånd

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________
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Remiss 
Motion (S) om alkoholtillstånd  

Svar på remissen önskas senast: 2020-10-30 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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Motion om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna. Kommunfullmäktige 2020 0I 27

Den hlir motionen skrivs på förekommen anledning av attAlliänsen under december 201,9 har gett alkoholtillstånd till
både gymnasiet och Kulturhuset, tvärt emot våra av oss politiker beslutade regler och policys i Vallentuna.
Alkoholtillstånden ska gälìa på Kulturhuset vid engagemang via kulturkalendern. I gymnasiet är det sedan september
201-9 tom sista december 2019 minst 25 tillfåillen med bio för barn samt konserter. Det finns ingen åldersgråins och de
riktar sig till alla , också Funkisfestivalen. Kulturhusets kalender är fylld av massor av roliga arrangemang för olika
åldrar.

Vad vi Socialdemokrater hänvisar till i den här den frågan är den policy vi politiker har tagit i kommunfullmäktige
och som har fastslagits i den här församlingen det vill säga vår högsta instans i kommunen.

Vad är syftet med policyn och socialtjãnstlagen: Att skydda barn och unga från att vistas i miljöer där det förekommer
alkohol. Att barn och unga ska kunna fredas på platser där det inte förekommer alkohol och droger. Socialtjänstlagen är
en skyddslag och ska arbeta främjande och förebyggande för att minska skadorna av aìkohol, droger och tobak bland
Vallentunaborna. Barn och vuxna som är utsatta för alkoholism behöver stöd i att finna platser där det inte förekommer
alkohol, där det inte vistas berusade människor. Där man kan tänka sig att komma hemifrån, från föräldrar som dricker.
Nyktra alkoholister kan behöva en offentlig plats att gå till där det inte förekommer alkohol.
Personal ska enligt vår policy ha en arbetsmiljö fri från droger och alkohol; hur blir det för bibliotekarierna, ljussättarna,
socionomerna i kontaktcentret? Ar skyddsombudet involverat?

Om jag går till kontaktcentret som Vallentuna kommun nu har inrättat i Kulturhuset, ska det då finnas alkohol där?
Om jag går till biblioteket ; ska det finnas alkohol i entrén till Kulturhuset?
Om jag går till utställningarna ; ska det då finnas alkohol i Kulturhuset?
Kan jag som förälder låta mina större barn vara själva på Kulturhuset? Kommer de mötas av alkohol?
Kommer barnen som spelar i kulturskolan på Vallentuna teater mötas av alkohol i pausen?
Kommer barnen som dansar på Flex på gymnasiet att möta alkohol i Traversen?
Kommer det att serveras alkohol på matinéer? Det vet vi inte idag och vi kan inte styra det heller.

Att ge ett tillstånd ¿ir lätt, men att ta tillbaka ett tillstand âr mycket svårt.

Socialdemokraterna yrkar därför:

Att: det ska göras en konsekvensanalys av beslutet att servera alkohol på Kulturhuset och gymnasiet.

Att: utreda om Vallentuna kommun har följt de regler och policys som är beslutade.

Att: utreda om besluten att införa alkohol på kulturhuset och gymnasiet medfär några kostnader/ konsekvenser
för Vallentuna kommuns skattebetalare.

För socialdemokraterna i Vallentuna Arbetarkommun 2020 OI 27

Ing-Marie Elfström Jaana Tilles

þür'\-
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