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Svar på motion nr 22/2016 från Andreas Lennkvist (V) - M otion om 
serveringstider 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 6:13, föreslår motionären "att ändra de 
kommunala reglerna så att servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 
och avslutas senast klockan 24:00 och d ärmed göra reglerna lika för såväl slutna sällskap som för 
alla". 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 22/2016 angående serveringstider besvarad med hänvisning ti ll Mil jö- och 
hälsoskyddsnämndens reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun enligt 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-11-17. 

Bakgrund 
Miljö- och hälsoskyddsenheten skriver i sitt tjänsteudåtande daterat 2017-10-19 
"För att på ett tydligt sätt informera om vad som förväntas av den som söker eller redan har ett 
serveringstillstånd i Österåkers kommun har kommunfullmäktige antagit riktlinjer. Riktlinjerna 
tydliggör också vad en sökande kan förvänta sig av kommun i samband med ansökan om 
serveringstillstånd. 
Kommunens riktlinjer för a lkoholservering är tungt vägande vid bedömning i handläggningen av 
serveringstillstånd med i varje enskilt ärende måste miljö- och hälsoskyddsnämnden göra en 
bedömning och får inte enbart hänvisa till riktlinjerna." Vidare skriver Miljö- och 
hälsoskyddsenheten "Riktlinjerna ska bland anna t redovisa vilka serveringstider kommunen anser 
lämpliga. Av riktlinjerna ska det därför framgå vilka serveringstider som normalt bör tillämpas 
inomhus och utomhus vid serveringstillstånd till allmänhet respektive slutna sällskap. 
Av riktlinjerna ska även framgå ann an information och upplysningar bland annat om vilka ski llnader 
om gäller mellan serveringstillstånd till allmänheten respektive slutna sällskap." 

Vidare skriver Miljö- och hälsoskyddsenheten "Serveringstiderna utomhus föreslås generellt ändras 
till att servering av alkoholdrycker utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast 
klockan 23:00. Enhete n bedömer att denna förlängning av serveringstiden från dagens klockan 22 .00 
till klockan 23.00 innebär en mycket liten risk för ökade störningar till närboende eller andra negativa 
konsekvenser. 
Enheten har även förtydligat att i riktlinjerna att där risker för störningar fö r närboende är mycket 
liten, till exempel vid servering sställen som är avlägsna från övrig b ebyggelse, kan servering utomhus 
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medges till klockan 00:00. Redan i dag har vi i kommunen flera sådana serveringställen där det 
fungerar mycket bra m ed serveringstider till klockan 00.00." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet, har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-24, § 7:5. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2017-10-24, § 7:5. 
2. Miljö- och hälsoskyd dsenhetens tjänsteudåtände daterat 2017-10-19. 
3. Motion från Andreas Lennkvist (V), 2016-08-10. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
- Miljö- och hälsoskyddsn ämnden 
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