Nämndsinitiativ
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Utred bättre förutsättningar för Malmös serveringsställen
Verksamhet som sysslar med någon form av alkoholservering i Malmö stad följer sedan en tid
tillbaka tillfälliga riktlinjer (Beslut om tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker senast
klockan 20:00, 2020-12-23). Detta mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten förtydligade
ändringar i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering alkohol senast kl 20.00
under perioden 24 december 2020 till och med 15 januari 2021. Förordningen (2020:956) ger
inte någon särskild vägledning kring hur utrymningen av serveringsstället ska utrymmas och
är överordnad de lokala föreskrifter som Malmö stad tidigare har meddelat. I Alkohollagen 8
kap. 19 § anges det endast angående utrymning att detta ska ske senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.
Folkhälsomyndigheterna har däremot i HSLF-FS 2020:79 angett att serveringsstället bör hålla
stängt i minst en timme efter att stället är utrymt. Det bör noteras att detta endast är ett
allmänt råd. Sverigedemokraterna har blivit uppmärksammade på att serveringsställen har
svårt att öppna och bibehålla sina kunder som vid ett visst klockslag måste hinna avbryta sin
vistelse på stället och lämna för att vänta en hel timme på att stället får öppna igen.
Serveringsställen bör få bättre möjligheter att kunna bibehålla sina kunder, som i januari och
februari månad kanske inte anser det vara värt att vänta en timme i kyla på att bli insläppta
igen för fortsatta aktiviteter.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att utreda eventuella möjligheter
tillika konsekvenser av ändrade regler, som innebär sänkt förfluten tid mellan ett
serveringsställes utrymning och stängning, till dess att serveringsstället åter får öppna för
servering av eventuella lättdrycker, folköl och mat.
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