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§ 47
Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd 
i Vallentuna (KN 2020.051)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.
 
Reservationer
Pär Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
En motion från Socialdemokraterna inkom till Kommunfullmäktige den 2020-01-27, med 
anledning av att Café Form fått alkoholtillstånd i Kulturhuset och Traversen. Man vill där få 
svar på vilka konsekvenser det kan bli för barn och unga av alkoholservering vid evenemang i 
Kulturnämndens lokaler.

Café Form har fått permanent serveringstillstånd/utskänkningstillstånd i Kulturhuset och 
paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater. Beslutet är taget av Socialnämnden i 
Vallentuna.

Enligt ett tilläggsavtal som gjorts mellan kommunens Teknik-och fastighetsavdelning 
(hyresvärd) och Café Form (hyresgäst) är alkoholservering endast tillåten vid evenemang som 
är noterade i Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år, mån-tor 17-
22, fred-sön 14-23.

Alkoholservering får inte ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till barn under 
18 år. Det betyder att alkohol inte kommer finnas i Traversen under Flex arrangemang, eller 
under pausen på Kulturskolans arrangemang. Det kommer heller inte att serveras alkohol på 
matinéer. Kulturförvaltningen informerar caféet löpande om vilka arrangemang som är riktade 
mot barn.

Vid tider och evenemang som avviker från ovanstående, tex slutna sällskap vid avvikande 
tider, kan enligt tilläggsavtalet dispens lämnas av Kulturförvaltningen, vilket görs via 
Kulturchefen som tar hänsyn till de förutsättningar som nämns ovan.

Det permanenta tillståndet gäller caféets serveringsytor i direkt anslutning till caféet, men 
tillstånd kan sökas vid arrangemang vid andra ytor i huset. Som exempel används café-scenen 
till Kulturförvaltningens scenprogram på fredagar (ca 1g/månad) i Kulturhusets foajé efter 
Kulturhusets och bibliotekets öppettider, där det serveras alkohol.
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Mot bakgrund av detta föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden antar yttrandet och 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Pär Elfström (S), yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden antar 
yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Pär Elfströms 
(S) yrkande. Beslutsgången godkänns av kulturnämndens arbetsutskott.
 
Ordförande, Helena Klange (KD), ställer sitt eget yrkande mot Pär Elfströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Svar på motion om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Tilläggsavtal
 Remiss, Motion (S) om alkoholtillstånd
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Tjänsteskrivelse

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

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet i korthet
En motion från Socialdemokraterna inkom till Kommunfullmäktige den 2020-01-27, 
med anledning av att Café Form fått alkoholtillstånd i Kulturhuset och Traversen. 
Man vill där få svar på vilka konsekvenser det kan bli för barn och unga av 
alkoholservering vid evenemang i Kulturnämndens lokaler.

Café Form har fått permanent serveringstillstånd/utskänkningstillstånd i Kulturhuset 
och paustillstånd i Traversen vid Vallentuna teater. Beslutet är taget av 
Socialnämnden i Vallentuna. 

Enligt ett tilläggsavtal som gjorts mellan kommunens Teknik-och fastighetsavdelning 
(hyresvärd) och Café Form (hyresgäst) är alkoholservering endast tillåten vid 
evenemang som är noterade i Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik 
över 18 år, mån-tor 17-22, fred-sön 14-23. 

Alkoholservering får inte ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till 
barn under 18 år. Det betyder att alkohol inte kommer finnas i Traversen under Flex 
arrangemang, eller under pausen på Kulturskolans arrangemang. Det kommer heller 
inte att serveras alkohol på matinéer. Kulturförvaltningen informerar caféet löpande 
om vilka arrangemang som är riktade mot barn.

Vid tider och evenemang som avviker från ovanstående, tex slutna sällskap vid 
avvikande tider, kan enligt tilläggsavtalet dispens lämnas av Kulturförvaltningen, 
vilket görs via Kulturchefen som tar hänsyn till de förutsättningar som nämns ovan. 

Det permanenta tillståndet gäller caféets serveringsytor i direkt anslutning till caféet, 
men tillstånd kan sökas vid arrangemang vid andra ytor i huset. Som exempel 
används café-scenen till Kulturförvaltningens scenprogram på fredagar (ca 
1g/månad) i Kulturhusets foajé efter Kulturhusets och bibliotekets öppettider, där det 
serveras alkohol.
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Mot bakgrund av detta föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden antar 
yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Svar på motion om konsekvenser av alkoholtillstånd i 

Vallentuna
2. Tilläggsavtal
3. Remiss, Motion (S) om alkoholtillstånd

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
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