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§ 105 
Diarienr: KS-2015/00428 

Nya riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun. 

 

Reservationer 

Moderaterna, Folkpartiet 

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagen 8 kap 9 § ska varje kommun tillhandahålla riktlinjer 

för tillämpningen av alkohollagen och anslutande föreskrifter. Syftet med 

riktlinjerna är tydliggöra och komplettera alkohollagen för att skapa 

förutsebarhet och likabehandling.  

 

Riktlinjerna ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitions-

nivå. De ska därför revideras regelbundet, förslagsvis i samband med ny 

mandatperiod. 

 

De riktlinjer som finns i Umeå kommun idag antogs av 

kommunfullmäktige 2005. Ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft 2011. 

 

Riktlinjerna har skickats på remiss till polismyndigheten, individ- och 

familjenämnden, fritidsnämnden, näringslivsservice samt UmeBrå. 

Fritidsnämnden och UmeBrå har i sina yttranden meddelat att de inte har 

något att erinra. Polisen anser att innehållet är bra, att centrala frågor har 

lyfts fram och betonar särskilt vikten av att inte bevilja serveringstillstånd 

senare än klockan 02:00. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar polisens 

synpunkt på serveringstiden.  

 

Individ- och familjenämnden har i sitt yttrande meddelat följande: 

 Riktlinjerna gynnas av ett förtydligande av deras roll i beslutspro-

cessen samt hänvisning till överklaganderutiner 

 Förtydligande av formuleringarna oacceptabla störningar, naket in-

slag, drogliberala rörelser, omedelbar närhet till ungdomsverksamhet  

 Individ- och familjenämnden vill bjuda in miljö- och 

hälsoskyddsnämnden till dialog om de socialpolitiska aspekterna på 

tillståndsgivning samt att de vill läggas till som remissinstans i ären-

den om permanenta serveringstillstånd samt tillfälliga serveringstill-

stånd i publika miljöer.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att riktlinjernas roll i beslutspro-

cessen tydligt framgår under inledningen i riktlinjerna. Anledningen till att 

överklaganderutiner inte finns med i riktlinjerna är att miljö- och 

hälsoskyddsnämndens strävan har varit att ta fram korta, konkreta och tyd-

liga riktlinjer med fokus på sådana områden där alkohollagen ger utrymme 

för en lokal anpassning. Tydliga överklaganderutiner är visserligen av stor 

vikt men bedöms inte vara ett sådant område och har därför utelämnats. 

 

Miljö- och hälsoskyddnämnden har valt formuleringar som möjliggör att 

riktlinjerna kan användas i ett samhälle i utveckling och med nya idéer hos 

företagare och andra verksamhetsutövare. Att använda sig av allt för speci-

fika formuleringar, t ex gällande  

vad som är en oacceptabel störning, innebär en risk att nya och ovanliga 

företeelser missas och att riktlinjerna därför behöver revideras efter kort 

tid.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till en dialog om de socialpoli-

tiska aspekterna på tillståndsgivning och till att remittera vissa ärenden om 

serveringstillstånd till individ- och familjenämnden.   

 

Näringslivsservice har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 

Riktlinjer 

Beredningsansvariga 
Jenny Wallin 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP) - Ändringsyrkanden: 

Sid 2: att stryka meningen ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för 

serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller 

annan ungdomsverksamhet” 

 

Sid 3: att avsnittet ”Sports- och idrottsanläggningar och sports- och 

idrottsevenemang” skrivs om enligt följande: 

”Vid sports- och idrottsevenemang och på sport- och idrottsanläggningar 

kan serveringstillstånd ges. Alkoholserveringen skall vara avgränsad från 

idrottsutövandet, men behöver inte vara insynsskyddad för publik, utövare 

och gäster. Alkoholservering till publik på läkare är inte tillåten. Med 

sport menas atletiska aktiviteter med tävlingsmoment. Beroende på 

verksamhetens utformning kan samma aktivitet ibland bedömas vara sport 

och ibland spel/lek.”  

Sid 5: att ändra meningen till: ”….senare än kl 03.00” 
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Hans Lindberg (S), Ulrika Edman (V) – Bifall till miljö- och 

hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag mot Anders Ågrens m fl 

ändringsyrkanden. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 

miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (FP) - Ändringsyrkanden: 

Sid 2: att stryka meningen ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för 

serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller 

annan ungdomsverksamhet” 

 

Sid 3: att avsnittet ”Sports- och idrottsanläggningar och sports- och 

idrottsevenemang” skrivs om enligt följande: 

”Vid sports- och idrottsevenemang och på sport- och idrottsanläggningar 

kan serveringstillstånd ges. Alkoholserveringen skall vara avgränsad från 

idrottsutövandet, men behöver inte vara insynsskyddad för publik, utövare 

och gäster. Alkoholservering till publik på läkare är inte tillåten. Med 

sport menas atletiska aktiviteter med tävlingsmoment. Beroende på 

verksamhetens utformning kan samma aktivitet ibland bedömas vara sport 

och ibland spel/lek.”  

Sid 5: att ändra meningen till: ”….senare än kl 03.00” 

 

Hans Lindberg (S) – bifall till miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag mot Anders Ågrens m fl 

ändringsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 

bifalla miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (FP) 

 

Kommunfullmäktige beslutsordning 
Följande yttrar sig: 

Anders Ågren, Peder Westerberg, Andreas Lundgren, Hans Lindberg, 

Ulrika Edman, Petter Nilsson, Anna-Karin Sjölander, Patrik Brännberg, 

Nasser Mosleh, Veronica Kerr, Elin Jonsson, Jan Hägglund, Ari Leinonen 

och Lykke Brodin. 

 

 

 

 

Yrkanden 
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Andreas Lundgren (S), Ulrik Edman (V), Anna-Karin Sjölander (C), 

Patrik Brännberg (AP), Nasser Mosleh (MP), Veronica Kerr (KD), 

Lykke Brodin (FI) – Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Petter Nilsson (SD) – 

Samma ändringsyrkanden som i kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Kommunstyrelsens förslag mot Anders Ågrens m fl ändringsyrkanden. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrel-

sens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


