Serveringstider i Göteborg
Polisen, tillståndsenheten i Göteborg och forskarna är överens, serveringstiderna på restaurang i staden bör
begränsas till 03.00. Enligt den artikel som publiceras i GP 13 januari 2012,och som återges nedan, delar de
flesta politiker också denna ståndpunkt. Från IOGT-NTO:s sida kan vi bara hoppas att det beslut som
kommunen fattar grundas på de kunskaper som finns i frågan, och inte prioriteras bort i missriktad omsorg
där näringslivet sätts i första rummet, före den offentliga miljön och människors säkerhet.

Rikspolisstyrelsen säger
I RPS rapport ”inspektion av våld i offentlig miljö”, november 2011 skriver man:
”Inspektionen har visat att brottsförebyggande metoder kan indelas i två inriktningar:



Hög polisiär närvaro och synlighet på brottsintensiva platser (Hot spots), med tidiga ingripanden mot situationer
som kan utvecklas tillordningsstörningar och som kan eskalera till våldsbrott.
Aktiviteter för att minska alkoholkonsumtionen. En sådan metod är samverkan med ordningsvakter och krögare,
eftersom dessa personer i stor utsträckning kan påverka såväl ordningen som alkoholkonsumtionen. En annan
metod är samverkan med kommunen för kontroll av hur serveringstillstånden hanteras och att krogverksamheten
bedrivs enligt gällande regler.

Våld i offentlig miljö definieras enligt RPS planeringsförutsättningar som misshandel utomhus mot personer sju år och äldre.
En stor del av brotten som faller under begreppet är nöjesrelaterade och de polisiära brottsförebyggande åtgärderna riktas
i stort sett uteslutande mot platser med nöjesetablissemang. Koncentrationen av våld i offentlig miljö till veckosluten är
tydlig. Om begreppet våld i offentlig miljö begränsas till misshandel utomhus mot obekant 15 år och äldre, blir
koncentrationen till veckosluten och nöjeslivet än tydligare. Inspektionsgruppen menar att den snävare definitionen i högre
grad representerar våld i offentlig miljö i förhållande till tillämpade polisiära metoder.”

Göteborgs-Posten 13 januari 2012

”Sista drinken 03.00
Göteborg väntas bli först i landet av storstäderna med att servera de sista ölen 03.00. Nu har även kommunens
tjänsteman tagit ställning om krogarnas öppettider.
I dag har 16 krogar tillstånd att servera alkohol till 05.00. Men det här blir det sista året med de öppettiderna. I förslaget till
kommunens nya alkoholriktlinjer står det att ingen krog får servera alkohol efter 03.00. Det innebär att krogarna ska vara
utrymda senast klockan 03.30.
Forskaren Fredrik Spaks alkoholrapport och polisens synpunkter om att det är för stökigt i centrum har varit viktiga i
bedömningen.
– I alkohollagen står det att social hänsyn ska tas före ekonomisk hänsyn. Polisens inställning väger också tungt. Därför blir
mitt förslag 03.00. Sedan är det alltid upp till politikerna att fatta beslut, säger Annelie Silvander, chef för tillståndsenheten.
Men det räcker inte bara med att ändra serveringstiderna om kommunen på allvar vill göra Avenyn tryggare på natten.
Annelie Silvander påpekar att andra insatser behövs, till exempel bättre belysning, ökat samarbete mellan flera aktörer, få
bort svarttaxi och bättre kollektivtrafik på natten.
– Det hjälper inte att krogarna stänger 03.00 om sista vagnen går 05.00, säger hon.
På tisdag kommer frågan om serveringstiderna upp på politikernas bord. Dario Espiga (S), ordförande i social resursnämnd,
har redan bestämt sig. – Det är rimligt att ändra till 03.00, säger han.Frågan kommer med stor sannolikhet att bordläggas i
en månad för att alla partier ska ha möjlighet att diskutera vidare. Men som GP berättat tidigare är både S, MP, V och KD
överens om att krogarna bör stänga 03.00. Håller politikerna fast vid detta så är saken klar. M och FP kämpar emot. En av
dem är biträdande kommunalrådet Hampus Magnusson (M):
– Vi kommer att döda Göteborg som evenemangsstad. Vill vi vara Örkelljunga eller en stad i Europa? Bollen ligger hos
Socialdemokraterna.

Forts.

De krogar som redan har femtillstånd kommer att få behålla det året ut. Först nästa år börjar de nya riktlinjerna att gälla.
Madeleine Wahlberg är centrumledare för Avenyföreningen. Hon hoppas att politikerna inte tar ett förhastat beslut.
– Jag tror inte att vi får mindre problem på gator och torg om vi stänger 03.00, snarare tvärtom. Därför är det viktigt att se
vilka andra åtgärder vi kan göra för att öka tryggheten innan frågan om krogtiderna avgörs, säger hon.
Flera organisationer har fått tycka till om det nya förslaget kring serveringstiderna. Både Sveriges Hotell och
restaurangföretagare och Stureplansgruppen säger blankt nej till 03.00-tider.”
Snezana Bozinovska

Fakta

Detta har hänt:
Polisen startade debatten om krogtiderna. I ett brev till kommunstyrelsen i december 2010 krävdes att inga krogar i Göteborg ska
få servera alkohol till 05.00. Orsaken var bland annat att det var för stökigt i centrum.
Krögarna rasade och menade att den egentliga orsaken till polisens utspel var att man inte hade råd med personal ute för länge på
natten.
Hampus Magnusson (M) bjöd ut Kia Andreasson (MP) för att visa henne nattlivet på Avenyn. Hon tackade nej.
En alkoholforskare kom fram till att det fanns samband mellan krogarnas öppettider och förekomsten av våld. Men rapporten
ifrågasattes.
Beslutet om serveringstiderna ska vandra genom social resursnämnd och kommunstyrelsen för att sedan slutligt klubbas i
kommunfullmäktige.
GP

