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14. Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd (SN 2021.139)
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår förslaget.

 

Handlingar
 (S) Väcker ärende alkoholtillstånd
 Protokollsutdrag SN §72 Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd
 Bilaga 1,Yrkande (S) om alkoholtillstånd
 §87 SN AU Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd



Förslag från (S) Tillfälliga 
alkoholtillstånd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 87
Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd (SN 2021.139)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avslår förslaget.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget  yrkande. 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott avslår ärendet. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar att se över frågan om tillfälliga alkoholtillstånd där det finns 
frågeställningar om redlighet hos den som söker, ska tas i SNAU, se bilaga 1. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 (S) Väcker ärende alkoholtillstånd
 Protokollsutdrag SN §72 Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd



Vallentuna  2021 08 31 SNAU 

Ärende 14 Yrkande om att utreda tillfälliga alkoholtillstånd i SNAU? 

Socialdemokraterna yrkar på att se över frågan om tillfälliga alkoholtillstånd där det finns 
frågeställningar om redlighet hos den som söker, ska tas i SNAU?  

Bakgrund: Socialdemokraterna yrkar på  att se över och förtydliga delegationsordningen angående 
alkoholtillstånd samt ge SNAU delegation på tillfälliga tillstånd?   
Detta  i syfte att vi politiker ska ges inflytande och rådighet över alkoholtillstånden.    

Det har kommit till socialdemokraternas kännedom att tillfälliga tillstånd, utfärdas av Södra 
Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, till restauranger med ibland viss oreda i ekonomin som är 
känd. Vi  vet att det blir svårare att ta bort tillstånd än att ge tillstånd och vill utreda och identifiera 
riskerna med detta. Socialnämnden är den nämnd som har ansvar för utskänkningen och 
efterlevnaden i Vallentuna kommun. Som politiker / lekman kan det inte vara en grund att vara 
skatteexpert och som politiker ska det inte finnas någon oro för att vi ger tillstånd till personer / 
företag som är olämpliga. Vi politiker vet också att personer med oklara bakgrundsuppgifter i 
ansökan ofta har en koppling till kriminalitet,  vilket vi socialdemokrater anser att det är viktigt att 
stävja i Vallentuna kommun. Personal på restaurangen ska ha en trygg arbetsplats och vi har som 
uppgift att arbeta förebyggande.  

Det har också framkommit att  som är  i Vallentuna kommun har 
utövat påtryckningar på Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor för att tillstånd på en 
restaurang ska ”behandlas positivt”. Det ser vi socialdemokrater mycket allvarligt på och vill att 
detta följs upp.  

Socialdemokraterna yrkar på 
- att se över frågan om tillfälliga alkoholtillstånd där det finns frågeställningar om redlighet hos den
som söker, ska tas i SNAU.

För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström 
 SN 2021 08 31 

Bilaga 1



Vallentuna  2021 06 22 

SN 2021 06 22 Väcker ärende om tillfälliga alkoholtillstånd.

Socialdemokraterna väcker ärende om att se över och förtydliga delegationsordningen angående 
alkoholtillstånd samt ge SNAU delegation på tillfälliga tillstånd?  

Detta  i syfte att vi politiker ska ges inflytande och rådighet över alkoholtillstånden.   

Det har kommit till socialdemokraternas kännedom att tillfälliga tillstånd, utfärdat av Södra 
Roslagens miljö och hälsoskyddskontor. Tillstånd till restauranger med ibland viss oreda i 
ekonomin som är känd. Vi tänker att det blir svårare att ta bort tillstånd än att ge tillstånd och vill 
utreda och identifiera riskerna med detta. Socialnämnden är den nämnd som har ansvar för 
utskänkningen och efterlevnaden i Vallentuna kommun. Som politiker / lekman kan det inte vara en 
grund att vara skatteexpert och som politiker ska det inte finnas någon oro för att vi ger tillstånd till 
personer / företag som är olämpliga. 

Det har också framkommit att  som är  i Vallentuna kommun har 
utövat påtryckningar på Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor för att tillstånd på restaurang 
Brödernas  ska ”behandlas positivt”. Det ser vi socialdemokrater mycket allvarligt på och vill att 
detta följs upp. 

 

För socialdemokraterna Ing-Marie Elfström  Anna-Maria Boström

 SN 2021 06 22
 

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 72
Förslag från (S) Tillfälliga alkoholtillstånd
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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