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om serveringstider 
Österåkers kommun har som mål att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest 
väljer att flytta till, bo och verka i, starta foretag i samt besöka. En skärgårdskommun i 
världsklass. För att nå de målen krävs det att Österåker blir en ännu bättre turist- och 
studentkommun och då krävs det att politikerna lyssnar på de behov som finns; dels hos 
turister och studenter, men också invånare och företagare i Österåker. Detta gör vi b land annat 
genom att tillåta utökade uteserveringstillstånd på Österåkers restauranger. Österåker kan bli 
en otroligt konkurrenskraftig kommun i norra Stockholm och måste därför ges möjlighet att 
konkurrera på samma villkor som andra attraktiva kommuner både i länet och runt om i 
Sverige och världen - även när det kommer till utelivet. 

Ingen restaurang blir tvingad att ha öppet längre, men att möjligheten finns tror jag är ett steg 
i rätt riktning. I andra städer så som Visby och Kalmar, vilka har tillåtit restauranger att utöka 
serveringstillstånd, visar även statistiken att antalet anmälda våldsbrott har minskat drastiskt, 
vilket är någonting väldigt positivt. I Visby gick de anmälda våldsbrotten ner med hela 73 % 
sedan de tillät restaurangerna att utöka sina serveringar 03.00 istället för 02.00 

I Kalmar har krogsrelaterade bråk halverats sedan de tillät förlängda serveringstillstånd. Detta 
i kombination med att restaurangägare och invånare i Österåker visat intresse för en sådan 
förändring är goda anledningar till att förlänga uteserveringstillstånden även i Österåkers 
kommun. 

Idag tillåter dessutom kommunen att i slutna sällskap fa sin dryck serverad ute fram till 24:00 
medan icke slutna sällskap måste gå in vid 22:00. Att inte erbjuda företagen och medborgarna 
samma möjligheter oavsett om de hyrt restaurangen eller inte är inte bara direkt orättvist utan 
det är också att lägga en död hand över kommunens uteliv. Värt att påpeka är även att 
motionen inte föreslår en förlängning utav öppettiderna utan endast en ändring av tiderna för 
uteservering. De flesta av kommunens restauranger och barer kommer således även i 
fortsättningen att stänga runt 01:00. Däremot utökas möjligheten att servera alkohol utomhus 
från 22:00 till 24:00 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta: 

- Att ändra de kommunala reglerna så att servering av alkoholdrycker utomhus får 
påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 24.00 och därmed göra 
reglerna lika för såväl slutna sällskap som för alla 

Andreas Lennkvist (V) 


