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Interpellation till Samuel Lilja, socialnämndens ordförande, om beslut att tillåta alkohol vid
hemkörning av mat
FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari i fjor. Det innebär inte att barn får nya rättigheter
utan att konventionen får större genomslag och blir likställd andra svenska lagar, som
socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen. Vid beslut måste nu större hänsyn tas till
barnets bästa. Ansvaret för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs i praktiken vilar på
regeringen, landets kommuner och myndigheter.
I slutet av 2020 fattade socialnämnden ett beslut om att kringgå alkohollagstiftningen genom att dels
anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering, dels att tillämpa ett undantag från
brandskyddskravet i alkohollagen.
Detta beslut fattades utan att dessförinnan ha beretts, det fanns vare sig en barnkonsekvensanalys
eller en riskanalys för våldsutsatta och inte heller någon analys utifrån folkhälsoperspektivet i
underlaget till beslutet. Den motivering som gavs var att det skulle vara ett bidrag för att mildra
effekterna av corona-krisen för restaurangnäringen i Helsingborg. Vänsterpartiet anser att det finns
andra bättre sätt att göra detta på.
Vi har nu på grund av pandemin en mer pressad situation för många och människor är i många fall
mer isolerade än vanligt. Det finns rapporter om att olika typer av problem inom familjer som
missbruk och våld mot kvinnor, har ökat. Samtidigt som många också talar om ett stort mörkertal på
grund av isoleringen.
Beslutet urholkar dessutom den lagstiftning vi har. Flera länsstyrelser, bland annat i Skåne, har
protesterat och anser att om alkohol levereras hem till dörren och om personalen därefter direkt
beger sig iväg, så är det olovlig alkoholförsäljning. Också Folkhälsomyndigheten har bland annat
påpekat att personal måste vara kvar i den lokal där alkohol serveras.
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att ärendet inte beretts och att konsekvensanalyser inte tagits
fram innan frågan togs upp i nämnden. Dessutom anser vi att beslutet strider mot
alkohollagstiftningen.
Vi har därför en fråga till socialnämndens ordförande.
• Anser du att det inte behövs vare sig någon beredning eller några konsekvensanalyser innan ett
ärende av denna karaktär ska tas upp i Socialnämnden för beslut?
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