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Alkoholpolitiskt program Nacka kommun 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 25 maj 2009 gäller det 
alkoholpolitiska programmet från och med den 1 juli 2009.  

Inriktning och målsättning 
Nacka kommuns alkoholpolitik förenar följande utgångspunkter. 

 Det är värdefullt att det finns restauranger där människor kan samlas och umgås 

både i vardag och fest. 

 Den skadliga konsumtionen av alkohol ska begränsas och alkoholskador ska 

förebyggas.  

 

Nolltolerans för ungdomar och alkohol 
Nacka kommuns alkoholpolitik innebär att det alltid är missbruk när ungdomar under 

18 dricker alkohol. Kommunen accepterar inte att barn eller ungdomar använder 

alkoholhaltiga drycker och kommunen ska aktivt arbeta för att motverka att de gör det. 

Därför 

 råder ”nolltolerans” för ungdomar när det gäller alkohol 

 är alla kommunalt drivna arrangemang för ungdomar alkoholfria 

 informeras föräldrarna när en ungdom påträffas berusad eller med alkohol samt 

när en ungdom misstänks vara på väg mot eller ha ett alkoholmissbruk 

 arbetar kommunen för att de som upplåter festlokaler ska förbinda sig att 

gentemot kommunen dels eftersträva att vuxna finns med vid fester för 

ungdomar, dels se till att företrädare för polismyndigheten och socialtjänsten har 

tillträde till sådana fester 

 

Kommunen ska sprida information och kunskap till föräldrar om ungdomars 

alkoholmissbruk. Kommunen kan dock inte ta över föräldrarnas ansvar för ungdomars 

nykterhet.  

 

Ett fungerande skyddsnät 
Nacka kommuns alkoholpolitik syftar till att åstadkomma ett fungerande skyddsnät 

redan vid ett begynnande alkoholmissbruk. Missbruksvården ska bedrivas så att den 

enskilde blir motiverad att bryta sitt missbruk och får förutsättningar att ta ett ansvar för 

sitt liv.  

 

Enkelt att få serveringstillstånd 
För att uppfylla de alkoholpolitiska ändamålen ska det vara enkelt att få 

serveringstillstånd.  

 

Tillståndshanteringen ska vara smidig, begriplig och tillåtande för de som har 

förutsättningarna att bedriva en bra restaurangverksamhet. En sådan politik underlättar 
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för småföretagare som vill nystarta och leder till att alla restauranger konkurrerar på lika 

villkor.  

 

Felaktig och illegal alkoholförsäljning snedvrider konkurrens och motverkar sundhet 

inom restaurangnäringen. Tillståndshavare som inte följer reglerna förstör för seriösa 

näringsidkare. Tillsynen över serveringstillstånden ska därför vara effektiv och den som 

inte följer regelverket ska bli av med sin rätt att servera alkoholhaltiga drycker. Tillsyns 

besök ska ske med tillbörlig hänsyn till verksamheten.  

 

I alkohollagen (1994:1738) anges de grundläggande bestämmelserna som gäller för att 

ett serveringstillstånd ska ges. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


