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Bakgrund
Enligt alkohollagen är kommunen skyldig att fastställa riktlinjer för hur ansökningar och andra
handlingar om serveringstillstånd handläggs och bedöms. Riktlinjerna ska redogöra kommunens
ställningstagande enligt alkohollagen, samt redogöra för de lokala förhållanden som kommunen tar
vid tillståndsprövning.
Syftet med riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för hur en ansökan av serveringstillstånd
kommer att behandlas samt att främja likabehandling bland ansökningarna som inkommer till
kommunen.
Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och ska fastställas av kommunens ledning. Vidare bör de
revideras regelbundet. Riktlinjerna ska kompletteras med en detaljerad tillsynsplan.
Riktlinjerna har utformats enligt Statens folkhälsoinstituts (FIH:s) modell för kommunala riktlinjer för
alkoholservering. Under varje rubrik redovisas först vilka rättsregler som gäller och därefter
kommunens riktlinjer.
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Alkoholservering
Handläggningstider
Rättsregel
Enligt 5§ alkoholförordningen, ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom
fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit. Om det är nödvändigt på grund av
utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera
sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

Riktlinjer
• Om en inkommen ansökan/anmälan inte är fullständig ska sökanden informeras omgående om
vilka ytterligare uppgifter och/eller handlingar som behövs för att ärendet ska kunna slutföras.
• Efter det att ansökan är komplett har kommunen som målsättning att fatta beslut inom
o Åtta veckor om ärendet avser stadigvarande serveringstillstånd.
o Sex veckor om det avser tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
o Fyra veckor om det avser tillfällig servering till slutna sällskap.
• Vid anmälan av ägarförändringar i bolag med serveringstillstånd bör besked om kommunens syn på
bolagets lämplighet efter ägarförändringen lämnas inom
o Åtta veckor om ägarförändringen berör minst 50 % av delägarna.
o Sex veckor om ägarförändringen berör mindre än 50 % av delägarna.
o Sex veckor om anmälan avser andra förändringar av betydelse för tillsynen.
• Godkännande av lokal vid catering bör lämnas inom två veckor förutsatt att sökanden redan har ett
stadigvarande tillstånd för catering.

Kommunens informationsskyldighet
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 9§ alkohollagen har kommunen skyldighet att informera om vad som gäller enligt
denna lag och anslutande författningar.

Riktlinjer
Informationsskyldigheten uppfylls bland annat genom följande:
• Ansökningsblanketter, dessa riktlinjer, avgiftstaxor mm finns tillgängliga på kommunens hemsida
under fliken ”Företagare”.
• Kommunen har som målsättning att vartannat år anordna utbildning i ansvarsfull alkoholservering
för serveringspersonal.
• Individuellt utformad information om gällande regler mm lämnas vid besök på serveringsstället–
se nedan under ”Förebyggande tillsyn”.
• Medverkan vid framtagande av alkoholpolicys.
• Rådgivning och information lämnas av kommunens alkoholhandläggare på telefon 0415-37 80 00.
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Kunskapskrav
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 12§ 2 stycket alkohollagen ska sökanden genom att avlägga ett prov visa att han eller
hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
Enligt Statens Folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprov FHIFS 2010:7 ska prov framtagna av
Statens Folkhälsoinstitut användas. Proven består av fyra delprov och för godkänt resultat krävs rätt
svar på 75 % av frågorna inom varje delprov. Vid underkänt resultat ska sökanden ges möjlighet till
två omprov.
Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillstånd för servering eller
för provsmakning görs för den som;
1. Tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
2. Inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som
minst motsvarar den nya ansökan.
3. Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den
aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
4. Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den
aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.

Riktlinjer
• Tillstånd ges bara till den som genomgått ett kunskapsprov med godkänt resultat såvida inte något
av undantagen enligt 1-4 ovan är tillämpliga.
• När sökanden är ett bolag eller annan juridisk person ska minst hälften av de personer som har
betydande inflytande i serveringsrörelsen (delägare, firmatecknare m.fl.) genomgå kunskapsprov.
• Om inte godkänt resultat erhålls på sammanlagt tre försök ska ärendet avslutas med att ansökan
avslås.
• Vid ny ansökan om tillstånd efter ett avslag eller efter återkallad ansökan ges möjlighet till
ytterligare provtillfällen bara om sökanden gör troligt att han eller hon inhämtat tillräckliga
kunskaper för att uppnå godkänt resultat.
• Vid anmälan om ägarförändringar i bolag med serveringstillstånd ska minst hälften av delägarna
visa att de har godtagbara kunskaper i alkohollagstiftningen. Nytillkomna delägare kan göra detta
antingen genom att genomgå kunskapsprov eller uppvisa utbildningsbevis från utbildning som
anordnats enligt f.d. Alkoholinspektionens måldokument 2000:3 för restauratörsutbildningar eller
visa att de omfattas av ovannämda undantagsregler 1-4.
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Remissyttranden
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 11§ alkohollagen ska kommunen hämta in Polismyndighetens yttrande vid en
prövning av stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till slutna sällskap.
Polismyndighetens yttrande ska också inhämtas vid ansökningar om tillfälliga tillstånd för servering
av alkohol till allmänheten, om det inte rör sig om små arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16§ ska de
lokaler som används för stadigvarande alkoholservering vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också
vara något som kommunen behöver beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd.
Enligt 8 kapitlet 16§ skall de lokaler som används för stadigvarande alkoholservering vara
personsäkra vid händelse av en brand, det vill säga att det skall finnas en möjlighet till tidig detektion
och att personerna hinner utrymma lokalen/-erna. Personsäkerheten beaktas även vid tillfälliga
serveringstillstånd. Huvudsakliga direktiven som styr personsäkerheten i en lokal är Lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor samt Boverkets byggnadsregler (BBR) kapitel 5. Förutom att lokalen skall vara
teknisk säker skall även verksamheten inneha en organisation för brandsäkerheten (Systematisk
brandskyddsarbete). Om inte detta uppfylls kan alkoholtillståndet inskränkas.

Riktlinjer
• Kommunen lägger stor vikt vid Polismyndighetens yttrande dels när det gäller sökandenas
personliga lämplighet, dels Polismyndighetens syn på risker för eventuella ordningsstörningar.
• Vid bedömningen av personlig lämplighet beaktas inte enbart laglydnad utan även t.ex. om
sökanden blivit omhändertagen enligt lagen om vård av berusade.
• Normalt tillämpas tre års karenstid innan det kan bli aktuellt att bevilja ett serveringstillstånd. Vid
brottslighet som medfört fängelse räknas karenstiden från det straffet avtjänats.
• Yttrande begärs från Skatteverket om sökanden och, om sökanden är ett bolag begärs yttrande på
delägarna i detta.
o Sökanden ska vara registrerad för F-skatt, mervärdesskatt och arbetsgivare.
o Vid bedömningen av personlig och ekonomisk lämplighet beaktas t.ex. skatteskulder,
restföringar och systematiska underskott på skattekontot.
o Enstaka brister som rättats till ska inte utgöra hinder för att bevilja ett
serveringstillstånd.
o Om sökanden tidigare varit engagerad i bolag som gått i konkurs görs en särskild
utredning av omständigheterna kring denna.
• Yttrande hämtas också in från Miljökontoret. Ett grundkrav är att livsmedelsanläggningen ska vara
registrerad. Stor vikt läggs vid deras synpunkter på riskerna för störningar för boende i närheten av
serveringsstället.
• Yttrande kan även begäras från Kronofogdemyndigheten.
• Vid ansökningar som avser stadigvarande tillstånd ska sökanden lämna in en handling som visar att
lokalerna är lämpliga ur brandskydds- och utrymningssynpunkt. Samma sak gäller ansökningar om
tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten om serveringen ska ske inomhus.
• Vid ansökningar som avser tillstånd skall den sökande lämna in handlingar som styrker att
personsäkerheten vid brand är acceptabel. Dessa handlingar kan exempelvis vara en
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Brandskyddsdokumentation, Brandskyddsbeskrivning eller Relationshandling enligt Boverkets
byggnadsregler. Det skall även skickas med en handling som beskriver verksamhetens systematiska
brandskyddsarbete (SBA) enligt SRVFS 2004:3. Vi varje tillfälle skall även en personantalsberäkning
enligt Boverkets byggnadsregler skickas in för att påvisa vilket person antal som är säkert för lokalen.

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra
skäl
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 17§ alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på
grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Riktlinjer
• Stor vikt läggs vid Polismyndighetens yttrande när det gäller risker för olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet. Detta gäller särskilt om risker som är relaterade till specifika arrangemang
eller geografiska platser.
• Stor vikt läggs vid yttrandet från Miljökontoret när det gäller risker för störningar för närboende.
• Serveringstillstånd lämnas inte vid arrangemang som anordnas i samband med ungdomsidrott eller
till föreningar med omfattande ungdomsverksamhet.
• Vid serveringsställen i närheten av skolor, ungdomsgårdar och andra lokaler där många barn
och/eller ungdomar vistas ska stor restriktivitet gälla vid beviljande av serveringstillstånd. T.ex. kan
serveringstiden begränsas till andra tider än då barn- och ungdomsverksamheten pågår.

Kommunens tillsynsverksamhet
Rättsregel
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av
alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2§ och 3 § alkohollagen.

Riktlinjer
• Förebyggande tillsyn omfattar bland annat föranmälda besök på serveringsstället för information
och diskussion om hur gällande regler ska tillämpas. Utbildning för serveringspersonal enligt
konceptet Ansvarsfull Alkoholservering omfattar alkoholens medicinska effekter, praktisk tillämpning
av alkohollagen, information från Polismyndigheten och konflikthantering.
• Med Inre tillsyn menas kontroll av att tillståndshavarna uppfyller kraven på personlig och
ekonomisk lämplighet. Detta görs genom förfrågningar till andra myndigheter t.ex. Polismyndighet
och Skatteverket.
• Med Yttre tillsyn menas oanmälda tillsynsbesök på serveringsställena. Dessa görs oftast på kvällstid,
samordnad tillsyn tillsammans med tex Polismyndigheten, Räddningstjänsten.
• Vid Samordnad tillsyn görs tillsynen tillsammans med flera andra myndigheter t.ex.
Räddningstjänsten, Miljökontoret, Skatteverket.
• All tillsyn ska dokumenteras i särskilda protokoll eller anteckningar.
Tillståndshavarna har alltid rätt att få ta del av vad som antecknats.
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• Syftet med tillsyn är främst att i samråd med tillståndshavarna uppnå förbättringar. Om allvarliga
brister framkommer kan det dock bli aktuellt med sanktioner i form av erinran, varning eller, vid
upprepade eller särskilt allvarliga brister, återkallande av tillståndet.
• Om sanktioner aktualiseras öppnas ett så kallat tillsynsärende. Med det menas att
tillståndshavaren underrättas om att en utredning påbörjats och att denne också får möjlighet att
bemöta och förklara de påtalade bristerna.
• Beslut om erinran, varning eller återkallelse kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.
• En tillsynsplan görs med redovisning av planerad omfattning och inriktning av tillsynen.
Tillsynsplanen ska överlämnas till länsstyrelsen för kännedom.

Ansöknings- och tillsynsavgifter
Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ alkohollagen rätt att ta ut avgifter för ansökningar om tillstånd,
för tillsyn av serveringsställen och av försäljningsställen som bedriver detaljhandel med eller
servering av folköl. Avgifterna ska följa en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinjer
Se särskilda dokument med avgiftstaxor.

Serveringstider
Rättsregel
Bestämmelserna i 8 kapitlet 19§ alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka
olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelserna om serveringstider är en viktig del av
den svenska alkoholpolitiken, och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga eller
konkurrensmässiga hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid
behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan.
När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den kan innebära särskild risk för människors
hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet
ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena serveringstider.

Riktlinjer
Normal serveringstid enligt 8 kapitlet 19§ alkohollagen är mellan klockan 11.00 och 01.00.
Serveringstid utanför normaltiden benämns utökad serveringstid. Vid ansökningar om utökad
serveringstid görs en särskild prövning av riskerna för störningar, oordning, onykterhet och andra
olägenheter. Vid prövningen ska yttrandena från Polismyndigheten och Miljökontoret väga tungt.
• Serveringstid före klockan 11.00 beviljas inte.
• För nya serveringstillstånd beviljas serveringstid som längst till klockan 02.00.
• Vid serveringstider efter klockan 01.00 kan tillståndet ges med villkor om att förordnade
ordningsvakter anlitas.
• Vid serveringstid efter klockan 01.00 kan extra tillsynsavgift utgå på grund av utökade
tillsynskostnader förutsatt att regler för avgifter ändras.
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• Serveringstid på uteserveringar ges normalt till senast klockan 23.00. På uteserveringar i nära
anslutning till bostadsområden kan ytterligare begränsningar av serveringstiden bli aktuella.
• Uteserveringar ska vara utrymda från gäster senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Ordning och nykterhet
Rättsregel
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen, och bestämmelser om
servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet. I lagens 1 kapitel 11§ andra stycket står det att
försäljning kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om
försäljning är därför tillämpliga även vid servering.
3 kapitlet 5§ och 8 kapitlet 20§ handlar båda om att se till att hålla ordning där man säljer och
serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5§ ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning,
och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på
försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20§ ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning och onykterhet undvikas.

Riktlinjer
• Tillståndshavarna bör se till att all ansvarig serveringspersonal får möjlighet att delta i de
utbildningar i ansvarsfull alkoholservering som kommunen anordnar.
• På alla serveringsställen bör finnas en konkret och aktuell alkohol- och drogpolicy som också är väl
känd av all personal.
• Vid tillsyn av serveringsställen har kontroll av ordning, nykterhet och säkerhet högsta prioritet.
Särskild vikt läggs vid att alkoholserveringen sker återhållsamt och personalens förmåga att hantera
konfliktsituationer.
• Servering av större mängder alkohol, t.ex. helflaskor med starksprit, till enskilda personer eller
grupper är inte tillåten. Serveringspersonalen ansvarar alltid för att serveringen sker återhållsamt och
att ingen alkohol serveras till den som är ”märkbart påverkad” (berusad) av alkohol eller andra
berusningsmedel.

Uteserveringar
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 14§ första stycket alkohollagen ska ett serveringsställe avse ett visst avgränsat
utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen kan vid
tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut
om serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd.
Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, t.ex. dem som bor i närheten av
restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för
uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den
serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.

Riktlinjer
• Se ovan under rubrik Serveringstider om de särskilda villkor som gäller för uteserveringar.
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• För uteserveringar på offentlig plats krävs även tillstånd av Polismyndigheten och av markägaren.
Uteserveringen ska utformas enligt deras anvisningar dock med följande särskilda villkor.
o Uteservering ska vara effektivt avgränsad så att ingen tvekan uppstår om vad som
ingår i serveringsstället.
o Avgränsningen ska utformas så att tillståndshavaren kan kontrollera att ingen
serverad alkohol tas med från uteserveringen och att ingen annan alkohol konsumeras
på uteserveringen.
o Uteserveringen ska vara utformad så att enbart gäster har tillträde till denna.
• Uteserveringen ska vara överblickbar från restaurangen.
• På uteserveringen ska finnas bord och stolar. Gästerna ska kunna bli serverade både mat och dryck
på uteserveringen.

Gemensamt serveringsutrymme
Rättsregel
I 8 kapitlet 14§ andra stycket ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En
förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget
serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett
gemensamt serveringsutrymme.

Riktlinjer
• För att kunna ansöka om gemensamt serveringsutrymme krävs att sökandena redan har eller
samtidigt ansöker om ett eget permanent eller tillfälligt serveringstillstånd. Det innebär att varje
sökande ska ha ett eget serveringsställe som uppfyller alkohollagens krav på serveringslokaler, kök
och matutbud.
• Det gemensamma serveringsutrymmet ska vara avskilt från såväl de egna serveringsställena som
omgivande utrymmen.

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd
Rättsregel
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också
meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan
alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett
gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.
Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar ett beslut kan komma
att villkoras.

Riktlinjer
Serveringstillstånd kan lämnas med särskilda villkor när det gäller
• Serveringstider
• Uteserveringar
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• Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten
Villkorens innebörd redovisas närmare under respektive rubrik.

Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 2§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten
eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Riktlinjer
• Tillfälliga tillstånd kan ges för enstaka tillfälle eller kortare period. Ansökningar som avser
regelbundet återkommande arrangemang kommer att prövas enligt de regler som gäller för
stadigvarande tillstånd.
• Ansökningar som avser hel säsong kommer att prövas som ansökan om stadigvarande tillstånd
årligen under viss period.
• Tillfälliga tillstånd lämnas bara för i ansökan specificerade datum och serveringstider.
• Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten ges för servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker, restriktiv tillämpning för tillstånd för spritdrycker.
• Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten ges inte med serveringstid längre än till klockan
01.00.
• Om serveringen avser utomhusarrangemang ska serveringen ske på avgränsade ytor med samma
villkor som gäller för permanenta uteserveringar.
• Med slutet sällskap avses en förening eller annan grupp eller sällskap av människor där deltagarna
har en annan intressegemenskap än det aktuella arrangemanget. Deltagarna i arrangemanget ska
vara kända i förväg och medlemskap i föreningen/sällskapet får inte kunna tecknas i omedelbar
anslutning till det aktuella arrangemanget.
• Handläggningstiden för en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten
kan beräknas till sex veckor om sökanden är en restaurang som redan har ett permanent tillstånd. I
andra fall kan handläggningstiden beräknas till åtta veckor efter det att fullständiga
ansökningshandlingar lämnats in.

Servering av folköl
Rättsregel
Med folköl avses en dryck som framställts på maltbas och som innehåller mer än 2,25 men högst 3,5
volymprocent alkohol.
Enligt 5 kapitlet 5§ och 8 kapitlet 8§ alkohollagen är detaljhandel med respektive servering av folköl
tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader
eller transportmedel;
1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1
livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.
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2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat respektive
samtidigt serveras mat.
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska anmäla verksamheten till den
kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
Anmälningsskyldigheten för servering av folköl gäller inte den som har serveringstillstånd.
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll)
över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för
försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

Riktlinjer
• Kommunen och Polismyndigheten har ansvar för tillsyn av servering av folköl.
• Informationen och rådgivningen inriktas på
o Vikten av att ingen försäljning sker till ungdomar under 18 år.
o Framtagning och utdelning av informationsmaterial.
o Granskning av egenkontrollprogram.
o Genomgång med butiksansvariga av gällande regler.
• Avgifter för servering av folköl redovisas i separat dokument om kommunala tillsynstaxor.
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