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Yrkande angående riktlinjer för alkoholservering 

 
Sveriges alkoholpolitik skall, enligt regeringen, främja folkhälsan genom att minska 
alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Folkhälsan är således central vid alko-
holpolitiska beslut. (M) och (FP) skriver i sitt yrkande att: ”Ett utvidgat geografiskt område 
för serveringstillstånd till kl. 05.00 kan sannolikt stimulera nöjes- och näringslivsutvecklingen 
utan att medföra påtagliga negativa sociala konsekvenser.” Detta är en argumentation som 
främjar näringspolitik framför folkhälsa, och som saknar saklig grund.  
 
Idag finns det gott om vetenskaplig forskning som bekräftar sambandet mellan utökade 
serveringstider på krogar och restauranger och ökad konsumtionen av alkohol, liksom 
sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och en ökning av misshandel, våld, skadegörelse 
samt alkoholrelaterade olyckor. Detta har också styrkts i tidigare utredningar samt myndig-
hetsrapporter. I Norge föreslog regeringen för ett par år sedan att man skulle minska tiden för 
alkoholservering med en timma. Flera städer valde att genomföra förändringen innan en 
eventuell lagändring var klar. Efter en tid meddelade polisen och brottsförebyggande rådet i 
Norge att man sett en markant minskning av våld och skador som en direkt följd av kortare 
alkoholserveringstid.   
 
Det har inte gjorts några studier på empiriskt data från just Göteborg, vilket inte heller torde 
vara nödvändigt då den vetenskapliga forskningen på området är generaliserbar. Polis-
myndigheten i Västra Götaland för dock statistik på våldsbrottens spridning över dygnet på 
Avenyn, där vi har restauranger och krogar med serveringstid till kl. 05.00. Polisen menar att 
en stor del av våldsbrotten är restaurangrelaterade och sker fredag, lördag och söndag morgon. 
Som diagrammet nedan visar inträffar en topp mellan kl. 02.00 och 04.00, en halvering av 
brotten mellan kl. 04.00 och 06.00 för att sedan praktiskt taget avta helt kl. 07.00.  
 



Polisens gruppchef för riktade insatser, Göran Stenström, menar att våldskoncentrationen är 
särskilt hög kring de platser där det redan idag finns alkoholservering till kl. 05.00. Han säger 
även att bilden är densamma i Stockholm. Vidare redogör han för att Polisen i Göteborg 
tycker sig se att våldet ökat i takt med att antalet krogar som har servering till kl. 05.00 ökat.  
 
Genom att begränsa serveringstiden till 03.00 främjas folkhälsan.  Minskad misshandel, färre 
våldtäkter, mindre skadegörelse samt färre alkoholrelaterade olyckor är alla positiva effekter 
av kortare serveringstider, och bidrar till ökad trivsel för alla.  
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Att inte bevilja etablissemang tillstånd att servera alkohol efter klockan 03.00 och att 

riktlinjerna omarbetas i enlighet med detta.  

Att  i övrigt bifalla förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


