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Alkoholhandläggare Johannes Glanz har inkommit med tjänsteskrivelse daterad den 3 
mars 2016 rörande reviderade avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgift. 

Alkoholhandläggare Johannes Glanz föredrar ärendet. 

Förslag 
Alkoholhandläggare Johannes Glanz föreslår att kostnaden för ansökan om ändrad 
serveringstid till klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir I 350 kronor. 
Vidare föreslås att utökad årlig tillsynsavgift ( exklusive befintlig tillsynsavgift) blir 
2 000 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kostnaden för ansökan om ändrad serveringstid till 
klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir 1 350 kronor. Vidare föreslås att 
utökad årlig tillsynsavgift( exklusive befintlig tillsynsavgift) blir 2 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden för ansökan 
om ändrad serveringstid till klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir 
1 350 kronor. Vidare föreslås att utökad årlig tillsynsavgift ( exklusive befintlig 
tillsynsavgift) blir 2 000 kronor. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 





T J ÄNSTESKRIVELSE 

2016-03-03 

Socialforvaltningen 
Johannes Glanz 
0581-81581 
Johannes.glanz@lindesberg.se 

Postadress 
Lindesbergs kommun 
711 80 Lindesberg 

Förslag till beslut om förlängd serveringstid 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar om att förlänga serveringstiderna i Ljusnarsbergs 
kommun till 02:00 under förutsättningarna att serveringsstället har en 
offentlig tillställning. En följd av detta är utökade avgifter (se nedan). 

Ansökningskostnaclen för scrveringstillståncl samt tillsynsavgift för 
densamma föreslås bli: 

Ny ansökan om permanent serveringstillstånd mellan 11 :00 - 02:00 
10 700 kr 

Ansökan om ändrad serveringstid till 02:00 (med redan befintligt 
tillstånd) 
I 350 kr 

Utökad årlig tillsynsavgift (exkl. befintlig tillsynsavgift) 
2 000 kr 

Ärende 
Förfrågningar från tillståndshavare har inkommit till Tillståndsmyndigheten 
med förfrågan om serveringstillstånd till kl. 02:00. Tidigare har polisen sagt 
nej då de inte haft möj lighet att helt täcka av krogarna och restaurangerna 
om de då hade serveringstillstånd till 02:00. 

Idag meddelar polisen att den rådande situationen samt positiva 
utvecklingen av våld i offentlig miljö inte hindrar serveringstider till 02:00 

Därför finns det idag inga direkta hinder för att bevilja serveringstider till 
kl. 02:00 från Tillståndsmyndigheten. 

Ärendets beredning 
Tillståndsmyndigheten har haft dialog med polis och Bergslagens Miljo
och Byggförvaltning angående utökade serveringstider. 

Polisen har inte längre något att erinra då deras skiftbyten inte påverkar 
samt att krogrelaterat våld är närmast obefintligt i Ljusnarsberg i dagsläget. 
De ser viss nytta av att folk samlas längre på krogen och inte i stadskärnan. 

Bergslagens Miljo- och Byggförvaltning har inget att erima då de inte har 
fatt in några större klagomål angående krogarna. De få klagomål som finns 
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registrerade hos BMB gäller endast uteserveringar. De betonar dock att 
serveringstider på uteserveringar inte bör sättas till kl. 02:00 

Information om att serveringstid till 02:00 utreds har givits till 
tillståndshavare brevledes via de infonnationsbrev undertecknad skickar ut 
4-5 gånger per år. Där har det tydligt klargj011s att tillståndshavarna får 
inkomma med åsikter och att en ev. krögarträff ska hållas. Nu finns inte 
utrymme för en krögarträff för alla fyra kommuner som 
Tillståndsmyndigheten har som ansvarsområde utan dialog har förts med 
dem som har åsikter. 

Särskilda restriktioner 

2 

För att få serveringstid till 02:00 kommer restriktionen sättas att 
serveringsstället ska ha ett s.k. danstillstånd. Ett danstillstånd iimefattar att 
serveringsstället måste söka tillstånd för offentlig tillställning. Detta innebär 
att polisen sätter krav på ordningsvakter när det rör sig om offentlig 
tillställning (dans) på serveringsstället. 

Det blir då ett villkor i serveringsställets tillståndsbeslut att normaltider är 
mellan kl 11 :00 - 01 :00 men att de får ha serveringstid till 02:00 vid 
offentlig tillställning (dans). Det medför att när de ska ha förlängd 
serveringstid träder ordningslagen in och kravet på, av polisen, förordnade 
ordningsvakter. 

Kontroll på detta görs årligen när serveringsstället då måste uppdatera 
tillståndet av offentligt tillställning. 

Konsekvenser 
Särskild konkurrenssituation kan förekomma. Det har kommit åsikter från 
en krögare i området som är orolig för att mista kunder till andra 
serveringsställen som har öppet till 02:00. Åsikten var att det ej är lönsamt 
att söka förlängd serveringstid och därmed missgynnas man. 
Tillståndsmyndigheten har haft dialogen och förklarat att det är dyrare i 
avgifter och tillsyn att ha öppet längre. 

För kännedom: 
Marie Jonsson, BMB 
Morgan Beijer, Polisen Lindesberg 

Johannes Glanz 
Alkoholhandläggare 


