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Yttrande angående Yrkande från D om att 
uppdatera stadens riktlinjer gällande 
studentkårernas möjlighet vid tillfälliga 
serveringstillstånd 
Yttrandet 
 
Demokraterna yrkar att Kommunfullmäktiges riktlinjer för tillstånd att servera 
spritdrycker, vin och starköl ska uppdateras för att hänvisa till rätt lagstiftning, dvs 
Studentkårsförordning (2009:769).  

Man menar att stadens riktlinjer inte är uppdaterade utan hänvisar till gammal 
lagstiftning och att detta påverkar möjligheterna att ge studentkårerna tillfälliga tillstånd. 
Studenter kan inte besöka varandras studentpubar och ta del av varandras fester och detta 
påverkar Göteborg som studentstad negativt.  
 
Den förordning som Demokraterna hänvisar till är inte längre aktuell då det sedan 2010 är 
frivilligt för studenter att vara kårmedlemmar. Det pågår hos socialresursnämnd just nu en 
revidering av de alkoholpolitiska riktlinjerna och riktlinjerna kommer inte längre hänvisa 
till den inaktuella Studentkårsförordningen. De reviderade riktlinjerna kommer att 
presenteras för social resursnämnd efter sommaren och, efter remissrunda, gå vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi är måna om att ge alla seriösa aktörer, 
vare sig de är kommersiella eller ideellt drivna slutna sällskap, förutsättningar att servera 
alkohol på ett tryggt sätt. Vi inväntar den pågående revideringen och utifrån det pågående 
arbetet i Social resursnämnd finns det ingen anledning att gå vidare med Demokraternas 
yrkande.  
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Yttrande angående Yrkande om att uppdatera 
stadens riktlinjer gällande studentkårernas 
möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd 
 
Sedan 2010 är det frivilligt för studenter vid de svenska statliga universiteten och 
högskolerna att vara medlem i en studentkår. Den förordning (2009:769) som 
Demokraterna hänvisar till i sitt yrkande är därmed inte längre aktuell i det här 
sammanhanget.  

Social resursnämnd är nu i en process där skrivelserna i de alkoholpolitiska riktlinjerna 
ses över, ambitionen är att få upp ärendet till Social resursnämnd efter sommaren. I 
revideringen av riktlinjerna kommer man inte att hänvisa till förordningen (1983:18) om 
studentkårer, nationer och studentföreningar vid Göteborgs universitet och högskolor 
samt Chalmers tekniska högskola. Social reursnämnds nya formulering tas fram i dialog 
tillsammans med universitet och högskola.  

Då processen med revidering och uppdatering av riktlinjerna redan pågår i social 
reursnämnd ser vi inte att det finns någon anledning att gå vidare med Demokraternas 
yrkande.  
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Yrkande om att uppdatera stadens riktlinjer 
gällande studentkårernas möjlighet vid 
tillfälliga serveringstillstånd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och 

starköl uppdateras för att hänvisa till rätt lagstiftning, dvs Studentkårsförordning 

(2009:769). 

 

Yrkandet 
Genom att stadens riktlinjer inte uppdaterats utan hänvisar till gammal lagstiftning, har 

detta inneburit problem vid myndighetsutövningen att ge tillfälliga tillstånd till 

studentkårerna i Göteborg. Det har bland annat resulterat i att studenter begränsas till den 

egna kårens fester, dvs att studenter från olika kårer inte kan besöka varandras 

stundentpubbar.  

Detta motverkar Göteborg som en attraktiv studentstad och behöver åtgärdas genom nytt 

beslut i kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-05-27 

 

(D) 

  

Nytt ärende 


	yttr_S_2.1.15_20200603.pdf
	Yttrande angående Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd
	Yttrandet



