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Uppdrag till miljö- och klimatnämnden om att 
utreda frågan angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol 
samt tillstånd att servera alkohol vid 
hemleverans av mat 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 9 december 2020 och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar: 

Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda frågan angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol samt tillstånd att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Marina Johansson (S) yrkade avslag på yrkande från D den 25 november 2020 och 
yrkande från M, L och C den 9 december 2020. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D  
den 25 november 2020. 

Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från M, L och C 
den 9 december 2020. Vidare yrkade Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från D  
den 25 november 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Emmyly Bönfors och Daniel 
Bernmars yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 7 december 2020. 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2020 nr 287 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

 
 
Göteborg den 9 december 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 



Yttrande angående – yrkande från Demokraterna 
angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol – tillstånd 
att servera alkohol även vid hemleverans av mat. 
Yttrandet 
 
Socialdemokraterna välkomnar att fler partier ser behovet av att från samhällets sida göra vad som går 
för att underlätta den av pandemin hårt drabbade restaurangbranschens situation. Vi ser dock inte att 
det finns några juridiska förutsättningar för att genomföra Demokraternas förslag i någon mån som 
skulle innebära en meningsfull lättnad för branschen.  

Servering av alkohol i samband med catering för slutna sällskap regleras i Alkohollagen. För detta 
krävs ett tillstånd som är behäftat med en rad krav. Det finns inga juridiska förutsättningar för en 
enskild kommun att göra undantag från dessa regler i linje med vad som föreslås i yrkandet. 

Till saken hör även att den som bryter mot gällande lagar gör sig skyldig till ett brott. Om 
kommunstyrelsen ger sken av att det skett en regeländring den i själva verket inte kan besluta om 
riskerar det leda till att restauranger gör sig skyldiga till lagbrott, vilket inte skulle gynna den aktuella 
restaurangen. 
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Yttrande  
2020-12-09 
 

Socialdemokraterna 
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Yttrande angående – Yrkande från D 
angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol – 
tillstånd att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat 

Yttrandet 
Vi är helt eniga med D om att staden bör utöka utskänkningstillståndet vid 
hemleverans för att underlätta för restaurangernas verksamhet. Den 25/11 lade 
vi ett identiskt förslag till dagens KS-ärende 2.1.25, där vi som en av fyra punkter 
skrivit:  

”Att under pandemin tillfälligt tillåta restauranger med serveringstillstånd få 
servera alkohol i samband med hemleveranser av mat.” 

Alliansen vill i sin tur att Social resursnämnd i samverkan med Tillståndsenheten 
utreder frågan om utökat tillstånd för catering av alkohol och möjligheten att 
utvidga tillståndet att servera alkohol även vid hemleverans av mat. I utredningen 
vill man därefter inkludera andra kommuners beslut. Det är synd att Alliansen i 
tider av kris inte kan visa upp lite mer flexibilitet och god vilja, utan lutar sig 
tillbaka på tidskrävande utredningar. 

Vi har redan ett färdigt facit i flera kommuner som visar att det går alldeles 
utmärkt att införa ett utökat utskänkningstillstånd. God politik i stunder av kris – 
det är att snabbt och enkelt vilja underlätta för stadens näringsidkare, där det är 
fullt lagligt och möjligt. 
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Yrkande angående – Yrkande från D 
angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol – 
tillstånd att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Yrkandet från D avslås.  
2. Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda frågan angående utökat tillstånd 

för utskänkningstillstånd/catering för alkohol samt tillstånd att servera alkohol även 
vid hemleverans av mat. 

Yrkandet  
För att minska smittspridningen av Covid-19 har regeringen beslutat att restauranger, 
barer, pubar och andra verksamheter med serveringstillstånd förbjuds att sälja alkohol 
efter klockan 22.00. Det har fått stora konsekvenser för hotell- och restaurangnäringen i 
Göteborg. Vi har en reglerad marknad gällande försäljning av alkohol som grundar sig i 
ett folkhälsoperspektiv. Tillstånd för servering av alkohol följer en specifik lagstiftning 
och det är viktigt att pröva om det ryms inom den här lagstiftningen innan man utökar 
tillståndet för servering av alkohol. 
 
Vi vill därför att Miljö- och klimatnämnden utreder frågan om utökat tillstånd för catering 
av alkohol och möjligheten att utvidga tillståndet att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat. Utredningen ska utgå från gällande lagar och föreskrifter samt 
innehålla en analys från folkhälsoperspektivet.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
2020-12-09 
 

M, L, C, 
KD 
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Yrkande angående utökat tillstånd för 
utskänkningstillstånd/catering för alkohol – 
tillstånd att servera alkohol även vid 
hemleverans av mat.  

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadens utskänkningstillstånd för servering av alkohol utvidgas till att också ge 

möjlighet till servering av alkohol vid hemleverans. 

2. Social resursnämnd och tillståndsenheten skyndsamt kompletterar gällande 

föreskrifter, genom cateringtillstånd eller på annat lämpligt sätt, så att gällande 

serveringstillstånd också omfattar tillstånd att servera alkohol vid hemleverans.   

Yrkandet 
Andra fasen i Coronakrisen slår nu oerhört hårt mot redan drabbade branscher som hotell- 

och restaurangnäringen i Göteborg. I Malmö och Växjö har kommunerna beslutat tillåta 

alkoholservering i samband med hemleverans av mat. Göteborg bör omedelbart följa 

deras exempel för att stötta stadens näringsliv och göteborgarna.  

För snabb hantering fattar kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut och ger ansvarig 

nämnd i uppdrag att snarast komplettera de regler eller föreskrifter som krävs för att 

servering av alkohol i samband med hemleverans blir möjligt. Tyvärr har vi ännu ingen 

krisledningsnämnd i Göteborg trots att flera partier föreslagit detta. Vilket hade 

möjliggjort beslut per omgående.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-11-25 

 

(D) 

  

Nytt Coronaärende 
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