
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

11. Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd (SN 2020.159)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslår att kommunfullmäktige anser 
motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 december 2019 att:
- bifalla MiaLii AB:s, 559205-9389 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Café Form med serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om provsmaknings- och cateringtillstånd.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering för servering av 
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 12.00-22.00 på 
serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater.

Det stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Café Form, regleras genom hyresavtalet 
för att säkerställa att servering av alkohol endast sker vid evenemang som är noterade i 
Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år. Det är av största vikt att 
restriktionerna för serveringstillståndet (reglerade i hyresavtalet) efterlevs och följs upp 
genom kulturförvaltningen för att säkerställa att kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 
och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen följs.

Socialnämnden bedömer att en konsekvensanalys och utredning av besluten att bifalla 
ansökningar för serveringstillstånd vid Café Form och pausservering på serveringsställe 
Traversen, Vallentuna Teater inte är nödvändigt. Detta med anledning av att 
serveringstillstånd följs upp av alkoholhandläggare samt säkerställandet att restriktionerna i 
hyresavtalet följs upp av kulturförvaltningen. I restriktionerna samt i kulturförvaltningens 
samarbete med företaget framgår det att servering endast är tillåten vid evenemang som riktar 
sig till publik över 18 år och i Kulturhuset är servering endast tillåten när det inte samtidigt 
pågår evenemang som riktar sig till barn över 18 år.

Handlingar
 §86 SN AU Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
 Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
 Remissvar (S) motion om alkoholtillstånd
 Remiss, motion om alkoholtillstånd
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§ 86
Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd (SN 2020.159)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta remissvaret och 
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för inlämnat yttrande, Bilaga 1. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 december 2019 att:
- bifalla MiaLii AB:s, 559205-9389 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Café Form med serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om provsmaknings- och cateringtillstånd.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering för servering av 
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 12.00-22.00 på 
serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater.

Det stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Café Form, regleras genom hyresavtalet 
för att säkerställa att servering av alkohol endast sker vid evenemang som är noterade i 
Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år. Det är av största vikt att 
restriktionerna för serveringstillståndet (reglerade i hyresavtalet) efterlevs och följs upp 
genom kulturförvaltningen för att säkerställa att kommunens riktlinjer för serveringstillstånd 
och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen följs.

Socialnämnden bedömer att en konsekvensanalys och utredning av besluten att bifalla 
ansökningar för serveringstillstånd vid Café Form och pausservering på serveringsställe 
Traversen, Vallentuna Teater inte är nödvändigt. Detta med anledning av att 
serveringstillstånd följs upp av alkoholhandläggare samt säkerställandet att restriktionerna i 
hyresavtalet följs upp av kulturförvaltningen. I restriktionerna samt i kulturförvaltningens 
samarbete med företaget framgår det att servering endast är tillåten vid evenemang som riktar 
sig till publik över 18 år och i Kulturhuset är servering endast tillåten när det inte samtidigt 
pågår evenemang som riktar sig till barn över 18 år.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på återremiss i första hand och på bifall i andra hand. 
Beslutsgång
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) ställer proposition på  Ing-Marie Elfström (S) återremiss 
yrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska fattas på 
sammanträdet.
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Ing-Marie 
Elfströms (S) bifallsyrkande och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med hans eget yrkande. 
 

Beslutsunderlag
 Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
 Remissvar (S) motion om alkoholtillstånd
 Remiss, motion om alkoholtillstånd
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion (S) om 
alkoholtillstånd

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och föreslår att kommunfullmäktige 
anser motionen besvarad. 

Ärendet i korthet
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 december 2019 att:
- bifalla MiaLii AB:s, 559205-9389 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Café Form med serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus. 
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om provsmaknings- och cateringtillstånd.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering för 
servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 
12.00-22.00 på serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater.

Det stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Café Form, regleras genom 
hyresavtalet för att säkerställa att servering av alkohol endast sker vid evenemang 
som är noterade i Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år. 
Det är av största vikt att restriktionerna för serveringstillståndet (reglerade i 
hyresavtalet) efterlevs och följs upp genom kulturförvaltningen för att säkerställa att 
kommunens riktlinjer för serveringstillstånd och tillsynsverksamhet enligt 
alkohollagen och tobakslagen följs. 

Socialnämnden bedömer att en konsekvensanalys och utredning av besluten att 
bifalla ansökningar för serveringstillstånd vid Café Form och pausservering på 
serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater inte är nödvändigt. Detta med 
anledning av att serveringstillstånd följs upp av alkoholhandläggare samt 
säkerställandet att restriktionerna i hyresavtalet följs upp av kulturförvaltningen. I 
restriktionerna samt i kulturförvaltningens samarbete med företaget framgår det att 
servering endast är tillåten vid evenemang som riktar sig till publik över 18 år och i 
Kulturhuset är servering endast tillåten när det inte samtidigt pågår evenemang som 
riktar sig till barn över 18 år. 

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
- Remissvar, motion (S) om alkoholtillstånd
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Remissvar (S) motion (S) om 
alkoholtillstånd
Bakgrund
Socialnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 10 december 2019 att:
- bifalla MiaLii AB:s, 559205-9389 ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
serveringsställe Café Form med serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus. 
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om provsmaknings- och cateringtillstånd.
- bifalla MiaLii AB:s ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering för 
servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan kl. 
12.00-22.00 på serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater.

Riktlinje för serveringstillstånd och tillsynsverksamhet 
enligt alkohollagen och tobakslagen

För handläggning av ansökningar för verksamhet enligt alkohol- och tobakslagen har 
Vallentuna kommun fastställt en riktlinje. I ”riktlinje för serveringstillstånd och 
tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen (fastställd av Socialnämnden 
2015-04-28 §46)” framgår bland annat följande bedömningsgrunder. 

Allmänna överväganden och målsättningar
(…)
Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar, till 
exempel överkonsumtion av alkohol och allt för tidig alkoholdebut. Kravet på ordning
och nykterhet har en framskjuten plats i lagstiftningen, som i första hand är en social
skyddslagstiftning. Sociala hänsyn ska därför ha företräde framför 
företagsekonomiska eller näringspolitiska. Utifrån det så kallade skyddsintresset ska 
de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas 
från en för tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotikaanvändning, våld, vapen och 
diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. Frågan om restaurangers 
öppethållande och serveringstider har betydelse dels för boende i serveringsställets 
närhet, inte minst med hänsyn till risken för ordningsstörningar, dels för polisens 
arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan har vidare en rent 
folkhälsopolitisk betydelse eftersom ökad tillgång till alkoholdrycker ofta leder till 
ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade skadeverkningar. Detta gäller inte minst 
bland gruppen unga vuxna, som är den del av befolkningen som företrädesvis 
utnyttjar möjligheten att besöka serveringsställen allt senare på natten.
(…)
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Övriga bedömningsgrunder
Om alkoholservering på grund av serveringsställets 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. Vad som menas med detta är att kommunen inte behöver tillåta
etableringar av serveringstillställen eller utökad serveringstid för befintliga
serveringsställen om detta riskerar att medföra samhälleliga problem. Detta gäller
alltså även om övriga krav enligt alkohollagen är uppfyllda. Det måste dock redovisas
vilka olägenheter eller risker det är fråga om. Det kan gälla att ordningsläget är
ansträngt i området för den tilltänkta etableringen, eller att det finns en risk för att
närboende kan komma att störas. I särskilt känsliga områden, till exempelvis i
närheten av skolor, ungdomsgårdar, bostadsområden, idrottsplatser eller i områden
med känd missbruksproblematik kan en ansökan avslås om nyetablering eller om
utvidgning av befintligt tillstånd.

Restaurangtätheten i ett område har stor betydelse för brottslighet och störningar för
de boende. Den inriktning och profil som en tillståndshavare eftersträvar för sin
restaurang spelar stor roll för ordningen i restaurangen och dess omgivning. I
områden där störningar för närboende redan existerar, men inte kan härledas till
någon enskild restaurang på grund av den höga restaurangtätheten, tillåts inte
serveringstider efter klockan 01.00. Som en skyddsåtgärd för de boende kan
prövotider tillämpas för serveringstider både före och efter klockan 01.00.
För att upptäcka risker utgår socialnämnden från inskickade ansökningshandlingar,
yttranden från remissinstanser (framför allt från polismyndigheten och
miljöförvaltningen) samt den kunskap som socialnämnden har förvärvat om det
aktuella området, sökanden och/eller serveringsstället. Enligt förarbeten till 
alkohollagen ska polisens och miljöförvaltningens yttranden ges stor tyngd i
tillståndsprövningen. Polismyndigheten kan exempelvis avstyrka ansökan med
hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmsta omgivning.
Miljöförvaltningen kan exempelvis avstyrka ansökan med hänvisning till att
närboende utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar eller annan olägenhet
från serveringsstället.

Andra skäl för socialnämnden att avslå en ansökan om serveringstillstånd kan vara att
kommunen i övrigt äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller om
sökandens lämplighet. Avslagsgrund kan också vara att serveringsstället etableras i
ett område som redan har ett för området tillräckligt antal serveringsställen med
tillstånd att servera alkoholdrycker. Andra grunder för avslag är att serveringsstället
är en sexklubb eller drivs av en förening/klubb med uttalad
rasistisk/sexistisk/drogliberal framtoning eller på något annat sätt ställer sig utanför
samhällets lagar och normer.

Av förarbeten till alkohollagen framgår även att det inte kan komma ifråga att tillåta
alkoholservering till idrottspublik på läktare, utan att det i så fall ska vara fråga om
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servering i restaurang i avgränsad del av idrottsanläggningen. Kommunerna bör vid
tillståndsprövning och i tillsynsverksamhet särskilt uppmärksamma alkoholservering
på idrottsplatser så att denna inte inkräktar på ett av samhällets grundläggande
alkoholpolitiska värderingar, nämligen att idrott och alkohol inte hör ihop.

Särskilda restriktioner och villkor
Servering av hela flaskor med spritdrycker, så kallade ”helrör”, anser nämnden inte
vara förenligt med alkohollagens bestämmelser om att serveringen ska vara
återhållsam och att den inte får föranleda olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet. Dokumenterad servering av helrör kan leda till att åtgärder vidtas mot
försäljningsstället. Nämnden är restriktiv i sin tillståndsgivning vid idrottsevenemang 
och andra evenemang där man kan vänta sig många barn och unga deltagare.
Nämnden kan besluta om att tillståndet ska vara förenat med villkor. Det kan
exempelvis vara villkor om förordnade ordningsvakter, om att serveringspersonal ska
ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering, att alkoholservering ska ske
genom bordsservering, att serveringsställe får ta emot ett begränsat personantal, att
utrymning av olika serveringsytor ska ske vid olika tider inom samma serveringslokal
och att verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att omgivningen inte utsätts för
störningar.

Tillfälliga serveringar till allmänheten
Följande krävs för att tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska beviljas:
- Att sökanden uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. I
detta ingår att sökanden ska ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Vid yrkesmässig
serveringsverksamhet ställs samma krav som vid stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. En restauratör måste dock alltid kunna hävda försäljningsförbuden,
särskilt det mot underåriga, men också vara väl förtrogen med övriga regler i
alkohollagen. Det är den som söker tillståndet som ska kunna dokumentera sina
kunskaper i alkohollagstiftningen och det är sökanden själv som ska svara för denna
kunskap och inte någon anställd eller annan inhyrd person som saknar egentligt
inflytande över serveringen.
- Att sökanden ska ha rätt att disponera markytan/lokalen.
- Att någon risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa inte föreligger.
- Att lagad mat tillhandahålls under restaurangliknande former och
miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering är uppfyllda.
- Att serveringsytan är klart avgränsad och sittplatser finns vid bord.
- Att ansökan ska vara kommunen tillhanda senast en månad innan tillställningen ska
äga rum.
- Att serveringstillstånd beviljas endast för starköl och/eller vin, ej spritdrycker
Tillstånd medges inte:
- För evenemang som huvudsakligen vänder sig till en ungdomlig publik under 20 år.
- I verksamhetslokaler för barn och ungdomar.
- Som huvudregel inte för senare serveringstider än till klockan 01.00.
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Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang.
Som huvudregel gäller att gemensamma serveringsytor, som nyttjas av flera 
tillståndshavare samtidigt, inte tillåts. Det kan dock vid vissa större seriösa 
evenemang medges undantag från denna regel. Polismyndigheten eller 
tillståndsmyndigheten kan göra bedömningen att en gemensam serveringsyta 
inverkar positivt på ordningsläget. För att undantag ska vara möjligt krävs att 
ordningen och nykterheten kan garanteras genom åtgärder vidtagna av 
tillståndsinnehavarna som tillståndsmyndigheten finner är tillräckliga. Varje 
innehavare av serveringstillstånd på den gemensamma serveringsytan ska ha åtagit 
sig att ansvara fullt ut för eventuella överträdelser som begås. Eventuella ingripanden 
drabbar således varje tillståndshavare på den gemensamma serveringsytan. Vid 
allvarliga överträdelser som konstateras på plats måste alkoholserveringen
genast avbrytas.

Hyresavtal mellan Vallentuna kommun och MiaLii AB
I tilläggsavtalet upprättat 2019-11-27 mellan Vallentuna kommun och MiaLii AB 
gällande Vallentuna kulturhus framgår det att ”alkoholservering endast är tillåten vid 
evenemang som är noterade i Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik 
över 18 år, måndag-torsdag kl 17-22, fredag-söndag kl 14-23. Alkoholservering får inte 
ske om det samtidigt pågår evenemang som riktar sig till barn under 18 år. 
Kulturförvaltningen tillhandahåller schema för detta. Vid tider och evenemang som 
avviker från ovanstående (tex. slutna sällskap) kan en dispens lämnas av 
kulturförvaltningen. En förutsättning för ovan är att hyresgästen innehar tillstånd för 
servering av alkohol, sk utskänkningstillstånd”.

Remissvar
Det stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringsställe Café Form med 
serveringstid mellan kl.12.00-24.00 inomhus, regleras genom hyresavtalet för att 
säkerställa att servering av alkohol endast sker vid evenemang som är noterade i 
Vallentunas kulturkalender och som riktar sig till publik över 18 år. Det är av största 
vikt att restriktionerna för serveringstillståndet (reglerade i hyresavtalet) efterlevs och 
följs upp genom kulturförvaltningen för att säkerställa att kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen följs. 
Socialnämnden bedömer att en konsekvensanalys och utredning av besluten att 
bifalla ansökningar för serveringstillstånd vid Café Form och pausservering på 
serveringsställe Traversen, Vallentuna Teater inte är nödvändigt. Detta med 
anledning av att serveringstillstånd följs upp av alkoholhandläggare samt 
säkerställandet att restriktionerna i hyresavtalet följs upp av kulturförvaltningen. I 
restriktionerna samt i kulturförvaltningens samarbete med företaget framgår det att 
servering endast är tillåten vid evenemang som riktar sig till publik över 18 år och i 
Kulturhuset är servering endast tillåten när det inte samtidigt pågår evenemang som 
riktar sig till barn över 18 år. 
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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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