
Eskilstuna kommun 
Kommunfullmäktige 
2019-11-26 

Yrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 

Liberalerna Eskilstuna · Nybrogatan 4 · 632 20 Eskilstuna · 016 – 710 19 53 (Niklas Frykman) · www.eskilstuna.liberalerna.se   

Ärende 11: Revidering av riktlinjer för alkoholservering 
samt försäljning och servering av folköl KSKF/2019:306 
 

Liberalerna har tidigare motionerat om längre serveringstider för krogarna i Eskilstuna eftersom det 

är en frihetsfråga. Vi menar att det är fullt möjligt att förena en restriktiv och ansvarsfull 

alkoholhantering med större frihet för de restaurangägare som vill ha öppet längre och de 

Eskilstunabor som vill ha roligt längre. Det är orimligt att politikerna i onödan ska begränsa 

möjligheterna för vuxna självständiga människors fritid och nöjesliv. Dessutom vill vi att Eskilstuna 

ska vara möjligheternas stad med en levande stadskärna där också å-rummet är en mycket viktig 

del. Här finns stora möjligheter att låta fler uteställen ta plats och göra Eskilstuna till en mer 

attraktiv stad både sommar och vinter vilket gynnar besöksnäringen. 

 

Vi vill stoppa överförmynderiet och föreslår att serveringstiden förlängs från dagens 02.00 till 

03.00. Alla krogar skulle förmodligen inte välja att ha öppet längre men om några gör det så 

minskar problemen som uppstår när alla uteställen stänger samtidigt. Erfarenheterna från 

provperioden i Västerås visar att längre öppettid inte ökade de sociala problemen och inget tyder på 

att det skulle bli annorlunda i Eskilstuna.  

 

I Liberalernas yttrande över reviderade översiktsplanen pekade vi ut å-rummet som mycket viktigt 

för stadens utveckling. Det finns stora möjligheter att låta företag som erbjuder aktiviteter på och 

vid vattnet att göra å-rummet mer attraktivt för fler. I anslutning till detta bör fler små och större 

restauranger och barer få etableras. Detta gör att vi vill utöka området som i riktlinjerna för 

alkoholservering anges som Eskilstuna stadskärna att även omfatta Stadsparken. Även de krögare 

som vill och vågar satsa på verksamhet där bör omfattas av möjligheten att ha öppet till 02.00 och 

01.00 under april till september. 

 

Vi anser vidare att kommunen inte bör försvåra för de klubbar som bedriver elitidrott att få servera 

öl och vin vid sina matcharrangemang. Det är sant att alkohol och ungdomsidrott inte hör ihop. Men 

det blir orimligt att de som går på handboll eller fotboll inte får njuta av ett glas vin eller en öl i 

pausen på samma sätt som vid kulturaktiviteter. Vi i Liberalerna är helt övertygade om att 

klubbarna kan förvalta det förtroendet på ett klokt och ansvarsfullt sätt. 

 

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående  

 Att rubrik 2.6.6. Idrottsanläggningar och idrottsevenemang får följande lydelse (ändringar 

markerat med genomstruken text och tillägg med rött) 
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2.6.6 Idrottsanläggningar och idrottsevenemang  

Eskilstuna kommun har en restriktiv syn på alkoholservering i samband med idrottsutövande och 
särskilt vad gäller barn- och ungdomsidrott barn- och ungdomsidrott. 

-  Vid stadigvarande alkoholservering: 
Eskilstuna kommun begränsar stadigvarande alkoholservering till allmänheten i samband med 
idrottsarrangemang i direkt anslutning till läktarplats och i foajé. Det innebar att folköl, starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat inte ska serveras/säljas vid 
idrottsevenemang. Ansökan/anmälan enligt alkohollagen kommer att avslås/inte godkännas med 
hänvisning till serveringsställets belägenhet eller om det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  

På och i direkt anslutning till idrottsanläggningar, vid idrottsevenemang kan stadigvarande 
alkoholservering medges på befintlig restaurang men inte på läktarplats eller i foajé.  

På och i direkt anslutning till idrottsanläggningar kan alkoholservering medges i restaurang (om så 

finnes) samt på väl avgränsade ytor i anslutning till läktarplats, dock inte på läktarplats. Tillstånd 

kan medges för folköl, starköl, cider samt vin, ej för spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker. 

Möjlighet att söka tillstånd är inte beroende på om arrangören är lokalsubventionerad, ordinarie 

verksamhet, föreningsverksamhet eller är en extern eventarrangör. Tillståndshavaren har enligt 

alkohollagen serveringsansvar under serveringstiden och är därmed ytterst ansvarig för att 

alkoholhaltiga drycker ej medförs utanför det avgränsade serveringsområdet. Om ett tillstånd kan 

befaras medföra olägenheter i fråga om allmän ordning och säkerhet skall tillstånd inte medges. 

På en idrottsanläggning utan befintlig restaurang medges inte stadigvarande serveringstillstånd. 

Ovanstående gäller inte då det är idrottsevenemang riktat mot minderåriga.  

-  Alkoholservering, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 
Tillfälliga tillstånd om alkoholservering till slutna sällskap kan medges på särskilt avgränsade ytor samt i 
VIP-loger vid idrottsevenemang i idrottsanläggningar med undantag för läktarplats. Ovanstående gäller 
inte då det är idrottsevenemang för barn och ungdomar. De alkoholdrycker som kan medges, efter 
ansökan och beslut, är starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.  

 Att följande punkt under rubrik 3. 2. 2. Riktlinjer får följande lydelse (ändringar markerat 

med genomstruken text och tillägg med rött) 
o Gäster ska erbjudas ett varierat matutbud bestående av för- varm- och efterrätter.  

 

 Att följande delar under rubrik 3. 3 Serveringstider får följande lydelse (ändringar markerat 

med genomstruken text och tillägg med rött) 

 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte 
pågå längre än till klockan 1.00 3.00.  



 
 

 

 

 
 

Yrkande ärende 11 Revidering av 
riktlinjer för alkoholservering KS 

2019-11-26 
Sidan 3 av 4 

Polismyndighetens och miljöenhetens yttranden är av stor betydelse inte minst vid prövning av 

serveringstid utanför den sa ̊ kallade normaltiden klockan 11.00–1.00 3.00. 

 

 Att följande punkt under rubrik 3. 3 Serveringstider får följande lydelse (ändringar markerat 

med genomstruken text och tillägg med rött) 

 

o I bostadsområde kan serveringstid inomhus samt på väl avgränsade uteserveringar med 
markupplåtelse, beslutas längst till klockan 1.00 fredag - lördag och dag före röd dag 
samt till klockan 23.00 söndag - torsdag. På väl avgränsade uteserveringar med 
markupplåtelse kan serveringstid beslutas längst till klockan 3.00 fredag – lördag och 
dag före röd dag samt till klockan 00.00 söndag – torsdag. 

o I Eskilstunas stadskärna, begränsad på karta nedan, kan serveringstid beslutas inomhus 
till klockan 2.00 3.00  

o Utanför tätbebyggt område kan serveringstid inomhus beslutas till klockan 2.00 3.00. 
o Utanför tätbebyggt område kan serveringstid inomhus och utomhus beslutas från 

klockan 10.00.  
o Till slutet sällskap kan serveringstid beslutas inomhus till klockan 2.00 3.00.  
o På väl avgränsade uteserveringar i Eskilstunas stadskärna, med markupplåtelse, kan 

serveringstid beslutas till klockan 1.00 3.00 året runt 

 

 Att det i riktlinjerna anses utgöra Eskilstunas stadskärna även innefattar stadsparken och 

Strömsholmen i enlighet med Liberalernas förslag i översiktsplanen om att möjliggöra för 

restauranger och barer runt ån. 

 

 

 Att följande delar under rubrik 3. 4 Ordning och nykterhet  får följande lydelse (ändringar 

markerat med genomstruken text och tillägg med rött) 

Servering av större mängder alkohol till en person eller till en grupp personer ska begränsas, då det inte 
bedöms lämpligt, till exempel genom att inte tillåta servering av hela flaskor med spritdrycker så kallade 
”helrör”, hinkar eller brickor med starköl eller liknande.  

Det är inte tillåtet med uttryck som kan uppmuntra till alkoholkonsumtion såsom till exempel 
”Bartömning”.  

 

 Att följande delar under rubrik 3. 7 Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

får följande lydelse (ändringar markerat med genomstruken text och tillägg med rött) 

 

 
Huvudreglerna för vad som kännetecknar ett slutet sällskap är en begränsad krets av 
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personer med ett gemensamt intresse, företag, förening eller andra sammanhang. Det 
gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. 
Arrangören ska i förväg, senast klockan 12.00 vardagen innan arrangemanget äger rum, 
meddela miljökontoret vilka som ska delta vid arrangemanget med för- och efternamn. 
 
 

 Att en ny rubrik skrivs in i riktlinjerna enligt följande (ursprungligen majoritetens förslag) 

 
 

Samverkan mot grov organiserad brottslighet 

 

Det finns en generalklausul som medger utlämnande av uppgifter till andra myndigheter, när det är 

uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse som 

sekretessen ska skydda (OSL 10:27). Bestämmelsen innebär att en uppgift som normalt sett skulle 

omfattas av sekretess kan lämnas ut. 

 

Tillståndsenheten ska med stöd i generalklausulen samverka med andra myndigheter i syfte att 

motverka grov organiserad brottslighet i restaurangbranschen. Detta för att också bidra till rättvis 

konkurrens inom näringslivet. Detta innebär i praktiken att kommunen kan delta i samverkan och 

samordnade aktioner som initierats av annan myndighet, och som avser grov organiserad 

brottslighet. 
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Stefan Krstic 


