
 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Yttrande kring Förslag till Göteborgs Stads 
riktlinjer för alkoholservering  
 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 

alkoholservering (SRF dnr 0150/29) 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Social resursnämnd 

som eget yttrande i ärendet. 

Sammanfattning 
Social resursnämnd gav i februari 2020 uppdrag till Social resursförvaltning att ta fram 

ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. Ett förslag 

på uppdaterade riktlinjer är nu framtaget och Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att 

yttra sig över dessa. Huvuddragen i de nuvarande riktlinjerna är kvar men de har skrivits 

om för att öka tillgängligheten och vissa sakliga förändringar har gjorts. Tre övergripande 

mål anges i riktlinjerna:  

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar förslaget till nya riktlinjer och bedömer att de 

fyller lagens syfte och ger en tydlig bild av de regler och föreskrifter som gäller för 

alkoholservering såväl generellt som specifikt för Göteborgs Stad. Stadsdelsförvaltningen 

Lundby föreslår att alkoholpolitikens intentioner om att människors hälsa bör gå före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn tydliggörs i riktlinjerna.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att barnrättsperspektivet och fokuset på unga 

personer förstärks samt att kopplingen mellan alkohol och våld förtydligas. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att det finns risker utifrån ett folkhälso-

perspektiv med att ersätta kravet på utbildning i ansvarsfull alkoholservering med en 

uppmuntran. Stadsdelsförvaltningen Lundby betonar vikten av att den lokala och sociala 

kunskapen även fortsättningsvis hämtas in vid bedömningar.  

 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-17 

Diarienummer N139-0736/20 

 

Handläggare 

Karolina Österblom 

Telefon: 031-366 70 03 

E-post: karolina.osterblom@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Alkohol påverkar folkhälsan på många olika sätt. Alkohol är en riskfaktor för flera olika 

skador och sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och 

världen. Både användningen och skadorna av alkohol skiljer sig mellan olika grupper av 

befolkningen och bidrar därmed till ojämlikheter i hälsa. Det finns en stark koppling 

mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och den som 

utsätts. Särskilt stark är denna koppling vid misshandel. Brott som begås av och mot män 

har en starkare koppling till berusning än när kvinnor är inblandade. Även utifrån ett 

barnrättsperspektiv har alkohol en stor inverkan. Att ha en vårdnadshavare med 

problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, 

utveckling och vardag på både kort och lång sikt. Unga personer är också en särskilt 

utsatt grupp i relation till alkohol, utifrån konsumtion, skador, brott och våld.  

Förslag till riktlinjer riktar sig till alla som vill driva verksamhet med alkoholservering i 

Göteborg och eftersträvar att vara enkla och lätta att ta till sig. Förslaget uttrycker även 

tydligt att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering.  

Samverkan 
Ärendet informeras på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-10-08.  

Expedieras 
Ärendet expedieras till Social resursnämnd.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

2. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att yttra sig över Social resursnämnds förslag till 

uppdaterade riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder samt flertalet myndigheter och organisationer. 

Svar ska ha inkommit till Social resursförvaltning senast 2020-10-31. Efter att ärendet 

åter lyfts i Social resursnämnd kommer det skickas till kommunfullmäktige för beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Social resursnämnd gav i februari 2020 uppdrag till Social resursförvaltning att ta fram 

ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. Ett förslag 

på uppdaterade riktlinjer är nu framtaget och utskickat på remiss.  

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar 

skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Kommunen 

ska i enlighet med alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt 

denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i 

kommunen. De kommunala riktlinjerna är ett dokument där alkoholpolitikens mål kan 

förtydligas och spridas.  

De riktlinjer som idag gäller för Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan 

dess med undantag för frågan om serveringstider. Huvuddragen i de nuvarande 

riktlinjerna är kvar i förslaget på uppdaterade riktlinjer men de har skrivits om så att de nu 

fått en enklare struktur, kortats ner samt granskats språkligt för att öka tillgängligheten. 

Utöver detta har vissa sakliga förändringar gjorts, vilka beskrivs kort nedan.  

I arbetet har Social resursförvaltning förutom lagtext och förarbeten även beaktat 

Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering”. En 

utgångspunkt för förslaget på nya riktlinjerna är att skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 

riktlinjerna:  

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Sakliga förändringar som gjorts är bland annat att vissa justeringar utifrån lagändringar, 

ett stycke om provsmakning har lagts till och avsnittet och avgifter har ändrats. Kravet på 

restaurangpersonal att genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (RUS) har tagits 

bort och ersatts med en uppmuntran.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar förslaget till nya riktlinjer och bedömer att de 

fyller lagens syfte och ger en tydlig bild av de regler och föreskrifter som gäller för 

alkoholservering såväl generellt som specifikt för Göteborgs Stad. Förslaget bedöms vara 

tydligt, överskådligt och lätt att ta till sig. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på 

att vägledningen från Folkhälsomyndigheten använts. En utgångspunkt i den svenska 

alkoholpolitiken är att skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 

näringspolitiska hänsyn. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår därför att detta 

tydliggörs i riktlinjerna samt att målet om trygghet överordnas de andra två målen.  



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 4 (4) 

   

   

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att barnrättsperspektivet förstärks bland annat 

genom att tydliggöra alkoholens påverkan på barns rätt till hälsa, trygghet och frihet från 

våld. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår även ytterligare fokus på unga personer och 

att stödet till verksamheter som riktar sig till unga personer utvecklas och förstärks. Enligt 

Skolelevers drogvanor Göteborg 2019 var det 29 procent av eleverna i gymnasiets år 2 

som någon gång före sin 18-årsdag har blivit serverade alkohol på restaurang, pub eller 

liknande i Sverige. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att kopplingen mellan alkohol 

och våld förtydligas i riktlinjerna och ser gärna ytterligare stöd till verksamheter även i 

denna fråga. Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att det finns risker utifrån ett 

folkhälsoperspektiv med att ersätta kravet på utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

med en uppmuntran och föreslår därför att denna formulering skärps.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på att förslaget till riktlinjer tydligt uttrycker 

att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering och föreslår 

att det förtydligas hur detta ska uppnås. I nuvarande riktlinjer står även att 

tillståndshavaren ansvarar för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar 

anslutning till serveringsstället och att diskriminering kan leda till att serveringstillståndet 

återkallas. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att denna formulering kvarstår i de nya 

riktlinjerna.  

I nuvarande riktlinjer står att yttrande från aktuell stadsdelsförvaltning ska inhämtas vid 

varje ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte. Det står vidare att 

stadsdelsförvaltningen ska beakta barnperspektivet samt beakta att alkohollagen är en 

social skyddslag och i yttrandet beskriva om det i serveringsställets närhet finns skolor 

eller andra aktiviteter där många ungdomar samlas samt om det finns känd 

missbruksproblematik i serveringsställets närhet. I förslaget till nya riktlinjer är 

stadsdelsförvaltningarna borttagna. Stadsdelsförvaltningen Lundby betonar vikten av att 

denna lokala och sociala kunskap även fortsättningsvis hämtas in för att bedöma 

serveringsställets placering och frågor kring ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att stycket Ordning och nykterhet ses över för att 

tydliggöra för tillståndshavare och serveringspersonal vad som är ska-krav och vad som 

är rekommendationer.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken 

 

Stabschef 

 

 


