
 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

Österåkers kommun 

Trygg i Österåker, Näringslivs- och 

utvecklingsenheten 

  

Datum 2017-10-16 

Yttrande rörande nya riktlinjer för alkoholservering i 

Österåkers kommun.  

Kommunfullmäktige har uppdragit åt miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att 

omarbeta Österåkers riktlinjer för alkoholservering (ÖFS 2013:14).  

Trygg i Österåker, Näringslivs- och utvecklingsenheten har fått möjlighet att yttra 

sig i frågan.  

 

Den del i de nya riktlinjerna som Trygg i Österåker har synpunkter på gäller 

utökade öppettider.  

Forskning visar på en stark koppling mellan alkoholpåverkan och olika typer av 

våldsbrott, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. 

Särskilt starkt är sambandet vid misshandel. (BRÅ)   

En studie som gjordes i Göteborg där man undersökte krogars öppettider kopplat 

till hälsa framkom att våldsbrotten var som högst mellan kl. 01-03. (Rapport Krog 

och Hälsa Göteborg 2011) 

Alkohol är en viktig faktor att ta hänsyn till i det brottsförebyggande arbetet. Att 

våldet i samhället ökar i samband med alkohol är något som forskningen är enad 

om. Risken att utsätta andra för våld och att själv utsättas för våld ökar i samband 

med alkohol. Detta är även något som polisen tydligt ser i de anmälningar som 

inkommer till dem.  

Trygg i Österåker har de senaste åren haft ökade kostnader för trygghetsskapande 

åtgärder i kommunen i form av nattvandring och social rondering.  

Om kommunen väljer att förlänga tillstånden för alkoholserveringen i kommunen 

kan detta få en direkt påverkan på tryggheten hos invånarna. Det kommer 

sannolikt även att ge utökade kostnader för kommunens trygghetsskapande 

åtgärder, men även utökade samhällskostnader som det ökade våldet i samhället 

kostar i form av bland annat sjukvård, polis, rättsväsendet. 
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I tjänsten 
 
 
 
Daniela Balladares 
Verksamhetsutvecklare, Trygg i Österåker 
 
  


