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Yttrande gällande förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering 

Sedan inträdet i EU har Sveriges alkoholpolitik liberaliserats på flera punkter. Svenskar får 

importera alkohol själva, vi har tillgång till ett mer omfattande utbud och icke-statliga aktörer har 

rätt att producera alkohol. Tyvärr har inte liknande frihetsreformer genomförts när det kommer till 

serveringstillstånden. Den del av alkohollagen som rör servering består i dag av en överjäst cocktail 

av byråkrati, där den ena halvan är politikers godtyckliga förmynderi och den andra halvan 

nykterhetsrörelsens vidskepelse.

Serveringstillståndet regleras av alkohollagen och kompletteras sedan 1994 av kommunernas egna 

alkoholpolitiska program. Detta innebär att kommuner kan driva egen alkoholpolitik inom ramen 

för alkohollagen. Detta har lett till godtyckliga nekanden av tillstånd, felaktigt indragna tillstånd och 

många förvaltningsrättsliga processer. 

Det är svårt och krångligt för företagare att veta vilka regler som gäller eftersom dagens 

alkohollagstiftning har gett upphov till en stor tolkningsfrihet för kommunerna. Den svenska 

alkohollagen reglerar inte provsmakning av folköl, vilket gör att varje kommun själv har 

möjligheten att ta ställning i frågan. Göteborgs första folkölsbutik Fölk tvingades slå igen 2019. 

Trots att folkölsbutiken med stöd i lagen hade kunnat fortsätta att göra Göteborg till en mer levande 

stad, valde tillståndsenheten att göra en tolkning som tvingar butiken att stänga. Ett exempel på 

detta är att den föreslagna riktlinjen kräver att försäljning av folköl att. ”Du ska ha ett brett och 

varierat sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker 

och frysta varor. Det ska liknas med en livsmedelsbutik.” Dessa krav är påvisar oviljan och de hårda 

tolkningar staden gör i jämförelse med andra städer såsom Stockholm och Malmö där specialiserade 

folkölsbutiker som säljer folköl, lättöl och alkoholfri öl har getts förutsättningar att etableras.  

Vi ser även gärna att man möjliggör öppna servingsområden som anförts tidigare till 

kommunfullmäktige genom en motion av Emmali Jansson och Martin Nilsson, Miljöpartiet. I 

motionen skriver de ”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 
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Stockholm, men även i n 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.”  

Sammanfattningsvis kan man säga att den alkoholkonsumtion som sker på restaurang är en mycket 

liten del av svenskarnas totalkonsumtion och att totalkonsumtionen generellt sett ser ut att minska. 

Vi kan också konstatera att antalet serveringstillstånd inte verkar påverka konsumtionen på 

restauranger över tid. Det finns inte heller några starka belägg för kopplingen mellan våldsbrott och 

öppettider. 


