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Initiativärende

SD yrkande – Göteborgs stad tillkännager
regeringen sin mening om öppettider på
restauranger
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Göteborgs stad tillkännager sin mening till riksdag och regering att de tillfälliga
restriktionerna vad gällande öppettider för verksamheter som serverar alkohol
skall gälla fram till minst 23:00.

Yrkandet
Göteborg, Sverige och i princip resten av världen är tungt drabbad av den pågående
pandemin. COVID-19 är ingenting vi ska ta lätt på. I ett led att få bukt med
smittspridningen har regeringen därför beslutat att förbjuda försäljning och servering av
alkohol från klockan 22.00 från och med den 20 november fram till och med februari
nästa år. Förbudet avser alla verksamheter med serveringstillstånd såsom barer,
restauranger och pubar. Förbudet innebär också att alla verksamheter som serverar
alkohol kommer att tvingas stänga senast 22.30.
Vi ställer oss mycket frågande till hur regeringen kommit fram till just denna tid. I
kontakter med branschorganisationer för restaurang och hotell, samt med företagarna har
tiden 23:00 alltid nämnts som det mest logiska. Vid en stängning klockan 23:00 skulle
nämligen två sittningar under kvällen vara möjlig. Den möjligheten tas helt bort vid en
tidigare stängning.
Det finns en del vi som kommun kan göra för att underlätta för att denna bransch skall
kunna övervintra. Men många av dessa saker rör sig i sammanhanget om relativt små
ekonomiska lättnader. Det som är den stora kostnaden för dessa branscher är personal.
Ofta handlar det dessutom om unga människors som kanske har sitt första riktiga jobb i
en annan hårt ansträngd arbetsmarknad. Vi måste göra det vi kan för att underlätta
samtidigt som vi tar COVID-19 på största allvar. Att tillåta restauranger att möjliggöra
två middagssittningar per kväll skulle kunna vara det som gör att man slipper gå i
konkurs. Många restauranger har lidit svårt, och har redan tagit ett stort ansvar vad
gällande restriktioner och avstånd.
Göteborgs stad bör därför delge regeringen sin mening att de tillfälliga restriktionerna vad
gällande öppettider för verksamheter som serverar alkohol skall gälla fram till minst
23:00.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (1)

