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Yttrande angående alkoholservering – Stiga
sports arena, Gustavsvägen 3, 633 40 Eskilstuna
Förslag till beslut
Socialnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen på
Stiga sports arena.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har begärt yttrande från socialnämnden
angående alkoholservering på Stiga sports arena på Gustavsvägen. Nämndens
yttrande ska gälla lämpligheten enligt alkohollagen 8 kapitlet 17§:
”Om alkoholservering på grund av serveringsställets
belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter
i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda”

Socialförvaltningens ställningstagande
Förvaltningen har främst beaktat om det kan vara olämpligt med alkoholservering
på grund av närhet till områden där barn och ungdomar vistas eller om det kan
skapa olägenhet ur ordningssynpunkt.
1. När den nya alkohollagen kom 2010 så kompletterades den 17 paragrafen
med att även serveringsställets belägenhet skall tas hänsyn till. I förarbetena
till lagen framhålls särskilt utpekade miljöer såsom platser där ungdomar
vistas innebära en risk för uppkomst av olika alkoholrelaterade olägenheter.
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2. Enligt Socialtjänstlagen 5 kapitlet 1§ så ska socialtjänsten aktivt arbeta för
att motverka missbruk av bland annat alkoholhaltiga drycker med särskilt
fokus på barn och unga.
3. I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd framhålls bland annat att de
har som syfte att minska överkonsumtion av alkohol med särskilt fokus på
ungdomar och vuxna samt att bidra till att upprätthålla fler alkoholfria
ungdomsmiljöer.
4. I Eskilstuna kommuns alkoholpolitiska riktlinjer beskrivs att i de fall
alkoholservering är aktuell på idrotts- och nöjesplatser är det viktigt att
serveringen sker under restaurangmässiga former. Det beskrivs också att bara
en verksamhet som kan anses huvudsakligen vända sig till en publik över 20 år
kan erhålla tillstånd.
Med utgångspunkt i ovanstående fyra punkter så föreslår socialförvaltningen att
socialnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker
vid Stiga sports arena.
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