Nämndsinitiativ
Arbetsmarknad- och socialnämnden, Malmö stad.
Tillämpning av regeringens restriktioner av servering av alkohol.
Regeringen har genom tillfällig förordning förbjudit servering av alkoholhaltiga
drycker starkare än folköl, först för tiden mellan 22:00 och 11:00, sedan
genom en ytterligare förordning meddelat att förbudet även skall omfatta tiden
mellan 20:00 och 22:00. I förslaget till den tillfälliga förordningen har
regeringen tydligt preciserat att detta förbud främst skall vara riktat mot
serveringsställen som har begränsad matservering och alltså huvudsakligen
inte riktar sig till restauranger. Regeringen har även klargjort att samma
definitioner som används i alkohollagen skall användas vid tolkning av
förordningen.
Enligt alkohollagen 8 kap 19§ skall ett serveringsställe vara utrymt senast 30
minuter efter serveringstidens utgång.
Serveringstid är något som beslutas av kommun och som anges individuellt
efter prövning på varje enskilt serveringstillstånd. Serveringstiden har prövats
efter en helhetsbedömning av alla omständigheter i ärendet och framgår på
serveringstillståndet.
Det finns i ingenting i förordningen som ändrar på respektive tillståndshavares
serveringstider i serveringstillstånden. Eftersom det inte heller i förordningen
finns något förbud att servera folköl, lättdrycker och mat eller ha avhämtning
av desamma, bör vi kunna göra tolkningen att gästerna kan sitta kvar vid sina
bord medan verksamheten övergår till att vara fri från alkoholdrycker
förbjudna enligt den tillfälliga lagen förutsatt att ingen förbjuden alkohol finns
kvar på borden efter 20:30.
Malmös restauranger har anpassat sig väl till dessa regler och gör det bästa de
kan för att följa desamma, dock uppstår vissa svårigheter som vi som politiker
kan hjälpa till med för att underlätta för krögarna och minska smittspridningen
i Malmö.
Genom att låta serveringen av mat oavbrutet fortsätta efter 20:00 kan
restaurangerna ha fler sittningar och på så vis sprida ut matgästerna över tid
och rum. Restaurangernas gäster kan lämna lokalen när de är klara med sin
måltid och inte som idag, vid 20:30 när restaurangen utryms. Detta minskar
trängseln och således även smittspridningen. Samt underlättar för
restaurangerna att ha kvar köks- och serveringspersonal.

Nämndsinitiativ
Med anledning av ovan yrkar vi att arbetsmarknads- och
socialnämnden
• tolkar den tillfälliga lagen på ett sådant sett som möjliggör för
restauranger med matservering att hålla öppet oavbrutet efter det att
alkoholserveringen avslutats utan att lokalen behöver utrymmas eller
stängas.
• uppdrar åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att verkställa
beslutet vid tillsyn och dialog med tillståndshavare.
• tillämpar detta beslut omedelbart enligt de regler som framgår av
alkohollagen 10 kap 1§.
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