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Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2017-09-18, § 6:11, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att se över 
de befintliga riktlinjerna för alkoholservering. Översynen skulle bland annat omfatta en omarbetning 
av serveringstider. I arb etet med riktlinjer för alkoholservering har remi ss skickats till 
kommunpolisen och till Trygg i Österåker som har yttrat sig i frågan. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta reviderade riktlinjer för alkoholserve ring i Österåkers kommun i enlighet med Miljö- oc h 
hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-19. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2017-09-18, § 6:11, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att se över 
de befintliga riktlinjerna för alkoholservering. Översynen skulle bland annat omfatta en omarbetning 
av serveringstider. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten skriver i sitt tjänsteudåtande "För att på ett tydligt sätt informera om 
vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serveringstillstånd i Österåkers kommun har 
kommun fullmäktige antagit riktlinjer. Riktlin jerna tydliggör också vad en sökande kan förvänta sig a v 
kommun i samband med ansökan om serveringstillstånd. 
Kommunens riktlinjer för alkoholservering 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 annat 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 skillnader 
om gäller mellan serveringstillstånd till allmänheten respektive slutna sällskap." 

I arbetet med riktlinjer för alkoholservering har remiss skickats til l kommunpolisen och till Trygg i 
Österåker som har yttrat sig i frågan. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- 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 hälsoskyddsenhetens tjänsteutiåtande daterat 2017-10-19. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Kanslionef 
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