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Yttrande angående alkoholservering –
Munktellbadet
Förslag till beslut
Socialnämnden avstyrker i sitt yttrande ansökan om serveringstillstånd av
alkoholhaltiga drycker vid Munktellbadet.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har begärt yttrande från Socialnämnden
angående alkoholservering vid Munktellbadet. Från och med första januari 2016
ansvarar Miljö- och räddningstjänstnämnden för tillstånd och tillsynsfrågor enligt
alkohollagen. Miljö- och räddningstjänstnämnden har möjlighet att begära yttrande
från andra nämnder. 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”

Ställningstagande
Förvaltningens ställningstagande baseras på:
1. När nya alkohollagen kom 2010 så kompletterades den 17 paragrafen med
att även serveringsställets belägenhet skall tas hänsyn till. I förarbetena till
lagen sägs: ”För att ge större eftertryck åt att det är närheten till särskilt
utpekade miljöer, såsom platser där ungdomar vistas… som typiskt sett
innebär risker för uppkomsten av olika alkohol-relaterade olägenheter bör
bestämmelsen förtydligas genom att serveringsställets belägenhet särskilt
framhålls”.

Postadress

631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Telefon, växel

Alva Myrdals gata 5

016-710 10 00

E-post

Fax

Mobiltelefon

Webbplats

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

Datum

2 (2)

2016-05-10

2. I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd sägs bland annat att
riktlinjerna för serveringstillstånd har som syfte:
- minska överkonsumtion av alkohol med särskilt fokus på ungdomar och
vuxna.
- bidra till att upprätthålla fler alkoholfria ungdomsmiljöer och...
3. Enligt SoL 5 kapitlet 1§ så skall socialtjänsten aktivt arbeta för att motverka
missbruk av alkoholhaltiga drycker… (särskilt när det gäller barn och unga)
4. I Eskilstuna kuriren den 7 maj beskriver VD den främsta målgruppen för
Munktellbadet enligt följande: ” – Den huvudsakliga inriktningen är mot
familjer med barn mellan noll till tolv år, men vi kommer även att ha
aktiviteter för äldre barn.”
Med utgångspunkt från ovanstående 4 punkter så avstyrker socialnämnden ansökan
om serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker vid Munktellbadet.
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