Alkoholpolitiska riktlinjer för Eskilstuna kommun.
Antagna av kommunfullmäktige 2002-12-12.
Senast ändrat av kommunfullmäktige den 28 april 2009

Riktlinjer 1-6
Teater och konsertlokal.
1. Riktlinjer för Eskilstuna kommun:
För servering i teater och konsertlokal åligger det sökanden att presentera ett underlag som
gör det möjligt att bedöma verksamhetens faktiska innehåll.
Endast en verksamhet som kan anses i huvudsak vända sig till en publik på över 20 år kan
erhålla tillstånd.
För teater- eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast tillstånd
meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel förekommer.

Idrotts och nöjesplatser.
2. Riktlinjer för Eskilstuna kommun:
I det fall alkoholservering är aktuell på idrotts- och nöjesplatser är det viktigt att serveringen
sker under restaurangmässiga former d v s att lagad mat finns att tillgå samt att lämpligt antal
med sittplatser finns och att det ej är fråga om gatuköksliknande miljöer, och att beslutet
förenas med lämpliga föreskrifter om hur serveringen skall bedrivas.
Endast en verksamhet som kan anses huvudsakligen vända sig till en publik över 20 år kan
erhålla tillstånd.

Uteserveringar.
3. Riktlinjer för Eskilstuna kommun:
På uteserveringar skall lagad mat tillhandahållas. Serveringsytan på en uteservering skall
upptagas av sittplatser vid bord. För uteserveringen gäller bordsservering. (Om tider se
rubriken serveringstider)
Helt fristående uteservering skall ej ges tillstånd att få ingå som en del av en restaurangs
serveringslokaler om den är belägen mer än 10 m från huvudrestaurangen.

Serveringstider.
4. Riktlinjer för Eskilstuna kommun:
Enl. 6 kap. 4 § alkohollagen skall om inte annat beslutas servering av alkoholdrycker avslutas
senast kl 01.00. Vid prövningen skall risken för alkoholpolitiska olägenheter särskilt beaktas.
I Eskilstuna kommun tillämpas som regel följande serveringstider:
Område 1: I bostadsområde kan serveringstid beviljas längst till kl. 01.00 fredag-lördag samt
till kl. 23.00 söndag – torsdag
Uteservering: fredag-lördag kl. 23.00 söndag-torsdag kl. 22.00

Område 2: Restaurang i centrum får beviljas utsträckt serveringstid längst till kl 02.00.
Uteservering: Serveringstiden för en restaurangs uteservering är densamma som för
restaurangens serveringslokal inomhus.
Områdets avgränsning framgår av kartbilaga 1.

Område 3: Utom tätort med dans minst 1 gång i veckan längst till kl. 02.00,
ej dans, kl. 01.00.
Uteservering: samma tid som serveringslokal.
Varje ansökan prövas individuellt varför avvikelser kan förekomma bl a med beaktande av
remissinstansernas yttrande.
Till grund för bedömningen ligger:
1. Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till ordningsstörning på
serveringsstället eller dess närmaste omgivningar.
2. Miljö- och byggnämnden avstyrker serveringstiden med hänvisning till att närboende
utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.
3. Socialnämnden vid en samlad bedömning finner att närboende riskerar att utsättas för
störningar i sin boendemiljö på grund av serveringsställets verksamhet och belägenhet i
kombination med en sen serveringstid.
4. Restaurangen är belägen i ett renodlat bostadsområde.
För tillfälliga tillstånd till slutet sällskap och till allmänheten gäller att senaste serveringstid är
kl. 01.00. Senare serveringstid är ett undantag, som inte kan medges utan godkännande av
polis- och miljömyndighet, och kan avse firande av högtidsdag och jubileum med speciell
publik samt nationella och internationella evenemang.

Tillfälliga tillstånd allmänheten.
5. Riktlinjer för Eskilstuna kommun
Ett krav vid beslut om tillstånd är att personer som skall vara ansvariga för serveringen skall
vara kunniga och lämpliga för uppgiften.
Vid prövningen av serveringstidens längd skall Miljö- och byggnämndens samt polismyndighetens bedömning av risk för störningar för boende och ordning ha stor betydelse. Senare
serveringstider än till kl. 01.00 skall normalt inte medges. Undantag skall endast kunna göras
vid nationellt arrangemang och jubileum i någon form vilket kräver/förutsätter särskilda skäl.
Ett sådant skäl kan vara ett arrangemang, där polisen av ordningsskäl ser en fördel i att
publiken kan lämna arrangemanget i lugnare takt. Servering av spritdrycker skall normalt inte
medges vid tillfällig servering till allmänheten.
Varje serveringslokal skall ses som en restaurang. När ett festivalområde utnyttjas av flera
tillståndshavare krävs, bl. a för att kunna bedriva tillsyn, att varje tillståndshavares
serveringsområde är avgränsat från de övrigas.
Grundregeln för festivaler och tillfällig servering är att det rör sig om någon enstaka dag.
Enda undantag från detta är när evenemanget har anknytning till ett betydande och seriöst
evenemang som löper under längre tid, exempelvis nationella eller lokala arrangemang som
cirkulerar mellan orter. Det kan vara jubileumsarrangemang, idrotts eller kulturarrangemang
etc.
Evenemang, då mer än hälften utgörs av en ungdomlig publik under 20 år eller ett evenemang
oavsett vilken publik det vänder sig till, där det kan antas att många ungdomar i dess närhet är
i rörelse, skall ej erhålla serveringstillstånd.
Serveringstillstånd skall heller inte ges till sexklubbar eller mässor med liknande innehåll
samt sammankomster med uttalad rasistisk inriktning.

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap.
6. Riktlinjer för Eskilstuna kommun:
Sökande skall uppfylla definitionen ”slutet sällskap”. Tillstånd till slutna sällskap kan
meddelas för servering i förening, företag och kan antingen vara en s k festvånings- eller
klubbrättighet.
Företag:
Tillstånd kan meddelas till företag i samband med personalfester o dylikt. Tillstånd fordras
dock ej för tillfällen då alkoholdryck bjuds på, såsom kan ske vid representation i egen lokal
eller av arrangör vid invigning av mässa.
Yrkesmässig servering, festvåningsverksamhet:
Även andra restauranger och företag kan beviljas tillfälligt tillstånd avseende slutet sällskap.
Dock måste vid yrkesmässig servering lagens krav avseende lämplighet och miljö- och
byggnämndens godkännande för verksamheten redan från början vara uppfyllt.
Prövning av ansökningar:
Tillfälligt tillstånd för enstaka tillfälle kan endast omfatta ett tillfälle. Ansökan om tillfälligt
tillstånd till slutet sällskap skall lämnas in senast 10 dagar innan tillställningen skall äga rum.
Antalet tillståndstillfällen i en viss serveringslokal kan ha betydelse. Om tillståndsansökningar
har överstigit 6 tillstånd från samma sökanden senaste halvåret är det är att betrakta som
regelbundet återkommande verksamhet. Ansökan skall då inte beviljas utan sökanden skall
uppmanas ansöka om stadigvarande tillstånd avseende lokalen.

