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Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna 

serveringsområden 

 

Göteborg lanserar sig som en evenmangsstad. Detta med rätta då vi varje år är hem för 

ett stort antal evenemang med många besökare, både från staden och tillresta från 

resten av landet och världen. Musikarrangemang, festivaler, konferenser och mässor gör 

Göteborg till en trevligare och roligare stad och skapar mötesplatser. Under 2000-talet 

har även antalet restauranger, pubar och uteserveringar ökat. Göteborg börjar mer och 

mer kännas som en internationell storstad.  

 

Något som rimmar illa med stadens syn på sig själv som evenemangsstad är stadens syn 

på alkoholtillstånd. När det ordnas musikfestival i Göteborg får besökarna uteslutande 

dricka öl i ett inhägnat område. Detta skiljer sig drastiskt från hur det är i en större stad 

som Stockholm, men även i medelstora och mindre städer som Gävle och Karlskrona, 

där alkoholtillstånd för så kallade öppna serveringsområden oftare utfärdas. Med öppet 

serveringsområde räknas hela evenemangsområdet som ett serveringsområde och 

besökare kan fritt gå omkring med sin inköpta dricka. Detta bidrar till ökad trivsel, 

minskat köande och frigör vakter som kan röra sig ute i publiken istället för att stå vid 

ingången till en servering och kontrollera att törstiga besökare har åldern inne. Fler 

vakter som cirkulerar i publiken är inte minst en viktig fråga utifrån de senaste årens 

uppmärksamhet kring sexuella övergrepp vid musikfestivaler. Ett bekymmer på 

musikfestivaler är beteendet att besökare ibland kan dricka mycket och fort just på 

grund av den begränsade yta och tid som avgränsade serveringsområden medför. Öppna 

serveringstillstånd minskar istället incitamentet att dricka extra mycket när en väl tagit 



 

sig in till serveringsområdet och fram i kön, något som kan resultera i minskad fylla 

under evenemangen. Langning till minderårig resulterar givetvis i avvisning från 

området och polisanmälan. 

  

I Göteborgs stads riktlinjer för alkoholservering under rubriken tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten kan vi läsa:  “Serveringen ska bedrivas inom en 

avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och tydliga 

avgränsningar.“ Denna formulering står i motsats till öppna serveringsområden och bör 

således uppdateras. För en stad som profilerar sig som evenemangsstad borde öppna 

serveringsområden vara en självklarhet. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Uppdra åt Social resursnämnd att möjliggöra öppna serveringsområden. 

 

 

 

Emmali Jansson, MP Martin Nilsson, MP 


