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Förenklat alkoholtillstånd för kulturföreningar

Initiativ, beskrivning
Under de senaste åren har flera kulturarrangörer i hela Sverige fått lägga ner sina verksamheter på grund av
krångliga tillståndsregler. I Göteborg kämpar Truckstop Alaska för fortsatt kunna driva sin verksamhet vidare
men möter bara motstånd från myndigheter.
Nu senast har Plan Bs verksamhet i Malmö nekats serveringstillstånd. Plan B blev hotade att stängas ner så de
valde att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap, vilket var det tillstånd som låg
närmast deras verksamhet. Enligt tillståndsmyndigheten gick det dock inte att tillämpa på föreningen bland
annat på grund av att ett sådant tillstånd inte kan ges till en verksamhet som arrangerar konserter. Plan B
ansökte då istället om serveringstillstånd för allmänheten då det var det enda alternativet som fanns kvar att
söka. De anpassade lokalen med restaurangkök, handikapptoalett med mera efter alla gällande regler men
efter en lång process så blev tillståndsmyndighetens beslut ändå ett nej. Tillståndsmyndighetens beslut har fått
en stor mängd kulturpersonligheter och -konsumenter att protestera.
Ett av grundproblemen är att de alkoholtillstånd som kan sökas är helt anpassade för näringsverksamhet
medan många kulturverksamheter bedrivs som ideella föreningar utan vinstintresse.
Detta har lett till att verksamheterna istället har bedrivit sin verksamhet utan tillstånd vilket har varit en typ av
standard. Men tillståndsenhetens praxis verkar ha ändrats under de senaste åren. Det finns saker i Malmö Stad
riktlinjer (exempelvis krav på vakter, anställd personal, öppettider med mera) som inte är nödvändiga för
kulturföreningar. Det är även otydliga beskrivningar om vad exempelvis slutet sällskap innebär.
Många myndigheter borde tydligare ta hänsyn till skillnaden mellan kommersiella verksamheter och ideella
föreningar så att ideella kulturföreningar inte blandas ihop med restaurangbranschen vad gäller exempelvis
personalliggare och kassaregister. Det borde också finnas stödmaterial för kulturföreningar för hur man ska
agera rörande lagkrav på utrymning och matservering så att ett fritt kulturliv kan frodas.
Malmö har ett starkt, internationellt erkänt, fritt kulturliv med musik, konst, performance, litteratur, med mera. Vi vill
se en ökad möjlighet för den här sortens verksamhet att leva och utvecklas och vill därför att Kulturnämnden
tillsammans med Fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett förenklat alkoholtillstånd för
kulturföreningar som stärker både kultur- och föreningslivet i Malmö.
Arbetet bör göras i samråd med det fria kulturlivet såsom Plan B med flera.
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