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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2019-01-02

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2018-22251

Initiativtagaren

Malmöinitiativ (EF20180208) avseende förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en skrivelse av vilken framgår att ett
initiativ, det s.k. Malmöinitiativet, tagits fram i syfte att förenkla för s.k. kulturföreningar att
beviljas serveringstillstånd.
Av 8 kap 12 § alkohollagen framgår att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta s.k. lämplighetskrav
gäller samt-liga sökanden och samtliga de fysiska och juridiska personer som bedöms ha ett
betydande inflytande i verksamheten. Lämplighetskravet är högt ställt och innefattar en
prövning av sökandens vandel och ekonomi.
En lämplighetsprövning kan inte under några omständigheter, med gällande lagstiftning,
underlåtas. Att frångå lämplighetskravet för vissa sökanden men inte för andra är inte
förenligt med principen om allas likhet inför lagen. Ett sådant förfaringssätt skulle skapa en
gränsdragningsproblematik och äventyra rättssäkerheten.
Med gällande lagstiftning är det således inte möjligt att, utifrån lämplighetskravet, förenkla
tillståndsgivningen för kulturföreningar. För att underlåta en prövning av lämpligheten för
s.k. kulturföreningar krävs en lagändring.
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas stadigvarande (tills vidare)
till allmänheten eller till ett företag, en förening eller ett annat slutet sällskap. Av 8 kap. 15 §
alkohollagen framgår att ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten endast får
medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Något
motsvarande krav uppställs inte för stadigvarande servering till slutna sällskap. Det existerar
således redan en förenkling i tillståndsgivningen vad gäller slutna sällskap, en kategori till
vilken s.k. kulturföreningar kan sälla sig, under förutsättning att kraven om att definieras som
ett slutet sällskap är uppfyllda.
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Malmö stad har i enlighet med lagens krav antagit riktlinjer för alkoholserveringstillstånd.
Riktlinjerna ska verka som ett stöd för den som ansöker om tillstånd. De kommunala
riktlinjerna får inte vara så långtgående att de får karaktären av normgivning, utan syftar till
att skapa förutsebarhet och bidra till att principen om likabehandling upprätthålls.
Riktlinjerna får varken försvåra eller förenkla lämplighetsprövningen i sig, och det är inte
heller riktlinjernas syfte.
Sammanfattningsvis kan konstateras att för en förenklad prövning i jämförelse med dagens
prövning av ansökningar om serveringstillstånd, krävs en ändring av gällande lagstiftning.
För att få till stånd en sådan, hänvisas till riksdagen.
Ordförande

Sedat Arif
Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

