2016-11-08

KFSH/16/0329

Policy och riktlinjer för
serveringstillstånd
inom kommunalförbundet södra
Hälsinglands arbetsområde
OVANÅKER, BOLLNÄS, SÖDERHAMN

1

2016-11-08

KFSH/16/0329

Innehållsförteckning

Sid

A

Övergripande information om drogförebyggande arbete

3

B

Kommunalförbundets policy

4

C

Ansökan och handläggning
 Kunskapskravet

5
5

Rättsregel
Riktlinjer



Handläggningstider vid ansökan

6

Rättsregel
Riktlinjer



Kommunalförbundets informationsskyldighet mm

7

Rättsregel
Riktlinjer



Remissyttranden

7

Rättsregel
Riktlinjer



Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet mm

8

Rättsregel
Riktlinjer



Kommunalförbundets tillsynsverksamhet

8

Rättsregel
Riktlinjer



Kommunalförbundets tillsynsavgifter

9

Rättsregel
Riktlinjer

D

Riktlinjer vid servering
 Serveringstider

10
10

Rättsregel
Riktlinjer



Ordning och nykterhet

10

Rättsregel
Riktlinjer



Uteserveringar (annat avgränsat utrymme)

11

Rättsregel
Riktlinjer



Gemensamt serveringsutrymme

12

Rättsregel
Riktlinjer



Villkor vid meddelande av serveringstillstånd

12

Rättsregel
Riktlinjer
 Tillfälliga tillstånd till allmänheten och till slutna sällskap
Rättsregel
Riktlinjer

13

2

2016-11-08

A

KFSH/16/0329

Övergripande information om vårt drogförebyggande
arbete.

Regeringen beslöt den 22 december 2010 om propositionen ’En samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop 2010/11:47). Riksdagen antog den samlade
strategin den 30 mars 2011 och beslutade samtidigt om det övergripande målet för ANDTpolitiken.
I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser
perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars
2011 för perioden 2011–2015.
Det övergripande målet från 2011 ligger fast för den nya strategiperioden. Regeringen
tydliggör dock i strategin att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra
ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.
- Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Med ett samlat övergripande mål vill regeringen tydliggöra viljeinriktningen att komma till
rätta med de samlade problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel
och tobak orsakar både individ och samhälle.
Strategin anges med mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren
2016-2020. Den omfattar allt från tillgänglighetsbegränsande insatser, narkotikabekämpning,
vård och behandling, alkohol- och tobakstillsyn, EU- och internationellt arbete, till lokalt
förebyggande verksamhet.
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Policy

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill kommunalförbundet södra Hälsingland
bidra till att skapa goda restaurangmiljöer samt förutsättningar för restaurangägarna att
konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i vårt område.
Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, men även den breda allmänheten, ska
uppleva
att, vårt arbete håller god kvalitet med ett gott bemötande och service,
att, det är rättssäkert, och
att, det präglas av ett stort socialt ansvar.
All alkoholservering ska ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt som tar hänsyn till människors
hälsa och trygghet. Förutsättningarna för alkoholservering regleras i alkohollagen (SFS
2010:1622). Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga
syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och sociala
skadeverkningar. I de fall alkoholpolitiska risker ställs mot företagsekonomiska intressen ska
de alkoholpolitiska aspekterna väga tyngre och vara avgörande.
Kommunalförbundets tillståndsenhet är ansvarig för att handlägga ansökningar om
serveringstillstånd samt bedriva tillsyn över att alkohollagens regler följs. Tillståndsenheten
skall även arbeta förebyggande genom att till exempel erbjuda branschen utbildning i
ansvarsfull alkoholservering, informera om nyheter och ha en tillsynsplan.
Riktlinjerna för serveringstillstånd har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning. Utöver
gällande lagstiftning har riktlinjerna utformats utifrån intentionerna i kommunernas
drogpolitiska program. Där anges att det drogförebyggande arbetet utgår från ett
folkhälsoperspektiv som syftar till att främja alla medborgares rätt till god hälsa och
livskvalitet. Särskilt fokus riktas mot barn och ungdomar och deras rätt till goda och
hälsofrämjande uppväxtvillkor.
Riktlinjerna följer den modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering som
Folkhälsoinstitutet 2012 har arbetat fram.
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ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

 Allmänt
Ansökan om serveringstillstånd kan göras för servering av alkoholdrycker till allmänheten
eller till slutet sällskap (se förklaring nedan).
Ansökan kan avse servering året runt eller årligen under viss tidsperiod. Det kan även avse en
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunalförbundet södra Hälsingland.
Till ansökan ska bifogas de handlingar som framgår av anvisningarna för ansökan. För att
beslut ska kunna fattas i ett ärende måste ansökan vara fullständig.
Beslut om serveringstillstånd fattas av tillståndsenheten eller av kommunalförbundets
direktion.
 Slutet sällskap
Serveringstillstånd kan beviljas för servering till en förening, företag eller annat slutet
sällskap.
Ett slutet sällskap är en i förväg begränsad grupp personer som har någon form av gemensamt
intresse förutom det aktuella evenemanget och som genom inbjudan, medlemskap i förening,
anställning eller annat villkor avgränsats från allmänheten.
Inbjudan som görs via annonsering i media eller genom anslag på offentlig plats kan innebära
att evenemanget är att betrakta som allmän eller offentlig.


Kunskapskravet

Rättsregel
I 8 kap 12 § alkohollagen föreskrivs att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökanden ska 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.

Kommunalförbundets riktlinjer:
I mindre bolag och föreningar bör minst hälften av de personer som har betydande inflytande
och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. I större bolag, t ex hotell- och
restaurangkedjor, där ägaren och den centrala företagsledningen inte är involverad i den
dagliga driften är det tillräckligt om kunskaperna finns hos de personer som arbetar operativt i
ledande ställning.
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Fyra undantag från kunskapsprovet finns angivna i Statens Folkhälsoinstituts föreskrift
2010:7, i de fall där kunskapen kan fastställas på annat sätt. Därutöver ges i samma föreskrift
en möjlighet att helt undanta sökanden från kunskapsprövning vid ansökan om tillfälligt
tillstånd för slutet sällskap.

 Handläggningstider vid ansökan
Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd
inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. 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 har gått ut.

Kommunalförbundets riktlinjer:
Gemensamt för alla ansökningar är att tillståndsenheten diarieför ansökan, tar in
prövningsavgift och utarbetar ett tjänsteutlåtande för beslut i politisk instans eller av
tjänsteman, samt därefter utfärdar ett tillståndsbevis för meddelande av beslutet.

Handläggningstider
Ansökan vid nyetableringar (direktionens beslut)
Avser ansökan om serveringstillstånd i en lokal där serveringstillstånd inte tidigare
förekommit. Direktionen sammanträder varannan månad.
→ Ansökan om serveringstillstånd bör vara inlämnad minst tre (3) månader innan
serveringsstället öppnar.
Ansökan vid ägarbyten
Tillståndsenheten har rätt att på delegation besluta vid ansökan om serveringstillstånd som
avser ägarbyten.
→ Handläggningstiden är högst två (2) månader från det att en komplett ansökan
inkommit.
Ansökan om utvidgade/utökade tillstånd, utsträckt serveringstid samt tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten
Tillståndsenheten har rätt att på delegation besluta om utvidgat serveringstillstånd. Det kan till
exempel vara när man utökar med nya lokaler, utökat sortiment osv.
→ Handläggningstiden är högst två (2) månader från det att en komplett ansökan
inkommit.
→ Vid stora evenemang, till exempel festivaler som pågår under flera dagar, skall ansökan
inlämnas minst fyra (4) månader före evenemanget.
→ Vid en- eller tvådagarsevenemang skall ansökan inlämnas minst två (2) månader före
evenemanget.
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Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och tillfälligt utökat serveringstillstånd
Tillståndsenheten har rätt att på delegation besluta om tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap.
→ Handläggningstiden är högst tre (3) veckor från det att en komplett ansökan inkommit.
Ansökan om gemensamt serveringsutrymme
Tillståndsenheten har rätt att på delegation besluta gemensamt serveringsutrymme.
→ Ansökan om ett gemensamt serveringsutrymme ska inlämnas senast en (1) månad innan
området ska tas i bruk.

 Kommunalförbundets informationsskyldighet mm.
Rättsregel
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller
enligt denna lag och anslutande författningar.

Kommunalförbundets riktlinjer:
- Kommunalförbundets policy och riktlinjer för serveringstillstånd skall skickas till alla
tillståndshavare för kännedom samt finnas på kommunalförbundets webbsida.
- Kommunalförbundet ska regelbundet erbjuda tillståndshavarna utbildning i metoden
Ansvarsfull alkoholservering. Tillståndsenheten genomför utbildningen i samarbetar med
alla hälsingekommuner.
- Kommunalförbundet ska regelbundet informera om nyheter genom utskick, träffar och på
webbsidan www.kfsh.se.

 Remissyttranden
Rättsregel
Enligt 8 kap 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in polismyndighetens yttrande vid en
prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet
sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kap
16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra.
Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när den prövar en
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd (se bestämmelser om brandskydd i övrigt i lagen
2003:778 om skydd mot olyckor).

Kommunalförbundets riktlinjer:
- Vid ansökan om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten inhämtar
kommunalförbundet yttranden från polismyndigheten, skatteverket, miljöförvaltningen och
räddningstjänsten. Om det finns skäl kan yttranden även begäras från andra myndigheter.
Till exempel till samhällsbyggnads- eller byggnadsnämndskontoren,
kronofogdemyndigheten med flera.
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 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet mm
Rättsregel
Enligt 8 kap 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.
Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de tillämpar vid bedömningen för att det
ska bli tydligare för de som ansöker om serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid
bedöma samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Kommunalförbundets riktlinjer:
Med alkoholpolitiska olägenheter menas, att etablering av ett serveringsställe, eller utökad rätt
till servering på ett befintligt serveringsställe, riskerar att medföra samhällsproblem. Dessa
kan vara av social, alkoholpolitisk eller ordningsmässig art.
Inom kommunalförbundets arbetsområde (Söderhamn, Bollnäs och Ovanåkers kommuner)
avses följande som alkoholpolitisk olägenhet:
- när polismyndigheten avstyrker en ansökan med hänvisning till ordningsproblem med
mera på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning,
- när kommunernas miljöförvaltning avstyrker en ansökan med hänvisning till att närboende
utsätts, eller riskerar att utsättas, för bullerstörningar från serveringsstället,
- när etableringen av ett serveringsställe ligger i närheten av skola, förskola, lekplats och
liknande ungdomsställen.
Tidigare praxis att tillåta alkoholservering på trav- och golfbanor samt på restauranger på
idrottasanläggningar kommer att gälla. När servering skall ske i samband med
idrottsevenemang, motorevenemang samt arrangemang som riktar sig främst till ungdomar
skall tillståndsgivning ske med stor återhållsamhet. Restaurangen skall vara i en begränsad del
anläggningen.

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

Kommunalförbundets riktlinjer:
Tillsynen bedrivs på tre olika nivåer – förebyggande arbete – inre tillsyn – yttre tillsyn.
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Med förebyggande tillsyn avses både utbildning, rådgivning och praktiskt tillsynsarbete.
Några exempel av vad som ingår i vårt förebyggande tillsynsarbete:
 Utbildningen ’Ansvarsfull alkoholservering’ ska, i samarbete med Hälsingekommunerna,
erbjudas tillståndshavare och restaurangpersonal 1 gång/år.
 På restauranger med nöjesverksamhet är målet att det ska det finnas en alkohol- och
drogpolicy.
 Samarbetet med polis och andra myndigheter ska fortsätta.
 Tillståndsenheten ska vara tillgänglig för både avtalade och spontana besök.
 Ett nära samarbete med handläggarna i Gävleborg (LOHBSN-gruppen) ska fortsätta.
Med inre tillsyn, avses kontroll om förutsättningarna för serveringstillstånd fortfarande
föreligger, till exempel kontroll av tillståndshavarens ekonomiska och personliga lämplighet,
marknadsföring, brandsäkerhet mm. Sådan tillsyn sker fortlöpande under året.
Yttre tillsyn är tillsyn av hur alkohollagens föreskrifter följs i praktiken. Tillsynen kan vara
både generell och riktad. Kontrollen kan till exempel avse tillgång på lagad mat, att
stängningstiderna respekteras, ordning och nykterhet på serveringsstället, måttfullhet vad
gäller servering och marknadsföring, servering på uteserveringar osv. Den yttre tillsynen
genomförs av alkoholhandläggarna, särskilt arvoderade restauranginspektörer och ibland
tillsammans med andra myndigheter, så kallad samordnad tillsyn.
Kommunalförbundet har beslutat om en tillsynsplan.

 Kommunalförbundets tillsynsavgifter
Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som
har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige
(förbundets direktion) och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras
närmare i kommunallagen (1991:900).

Kommunalförbundets riktlinjer:
- Aktuella avgifter finns presenterade på förbundets webbsida www.kfsh.se.
- Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del baserad om den alkoholomsättning
som redovisas i restaurangrapporten.
- Avgiften täcker kostnader för tolk i samband med kunskapsprovet.
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RIKTLINJER VID SERVERING
 Serveringstider

Rättsregel
Bestämmelsen i 8 kap 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka
olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del
av den svenska alkoholpolitiken, och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga och
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 innebär 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.

Kommunalförbundets riktlinjer:
Normaltiden för alkoholservering är mellan klockan 11:00 och 01:00.
- Vid ansökan om utsträckt serveringstid tillmäts polismyndighetens och miljöförvaltningens
yttranden och synpunkter stor betydelse.
- Stadigvarande utsträckt serveringstid efter klockan 01:00 kan beviljas efter särskild
prövning och skall då medges med återhållsamhet.
- För att utsträckt serveringstid efter klockan 01:00 skall kunna meddelas skall tillståndshavaren och gärna den personal som arbetar med servering ha genomfört utbildningen
’Ansvarsfull alkoholservering’.
- Vid ansökan om tillfälligt utsträckt serveringstid ska restriktivitet gälla för beviljande av
serveringstid efter klockan 01:00.

 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 både 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 undviks.
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Kommunalförbundets riktlinjer:
All servering av alkoholdrycker skall vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är
att serveringen sker med återhållsamhet, att skadeverkningar av alkohol skall förhindras samt
att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet.
- Försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller en grupp, till
exempel helflaskor spritdrycker, hinkar med ölflaskor, shotsbrickor och liknande, är inte
tillåtet.
- Om serveringslokalerna inte är tillräckligt överblickbara kan villkor om bordsservering
meddelas.
- På restauranger med nöjesverksamhet och sena serveringstider ska personal ha deltagit i
utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.
- Prissänkningar så kallade ”Happy hour” får endast ske tidig kväll. Vid prissänkning skall
detta även gälla ett rimligt antal maträtter. Syftet är att locka gästerna att komma ut tidigt.
Vid prissänkning får starkare alkoholdrycker inte gynnas prismässigt.

 Uteserveringar (annat avgränsat serveringsutrymme)
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst
avgränsat utrymme, t ex 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 uteservering gäller serveringsställets utrymningstid, dvs 30
minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället.

Kommunalförbundets riktlinjer:
Vid ansökningar om uteserveringar har kommunalförbundet vid behov en dialog med
kommunernas gatukontor/tekniska kontor eftersom de olika verksamheterna har olika
intressen när det gäller avgränsningar av uteserveringar och framkomlighet med mera. Även
här ska alkohollagens karaktär av social skyddslagstiftning framhållas. Kommunernas regler
för uteserveringar på allmän plats skall följas.
- Reklam för öl- eller annan alkohol på uteserveringen får inte vara påträngande.
- Ansökan om serveringstid efter klockan 22:00 på uteserveringar som ligger i närheten av
bostadsområde bedöms i varje enskilt ärende. Polismyndighetens och miljöenhetens
remissyttranden skall tillmätas stor betydelse.
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- Uteserveringen skall ligga i anslutning till serveringsstället. Personal på serveringsstället
ska kunna se och överblicka uteserveringen för att i tid upptäcka och förhindra att
olägenheter sker på uteserveringen.
- Uteserveringen skall vara tydligt avgränsad så att gästerna vet var de får vistas.
Avgränsningarna mot omkringliggande omgivning ska vara av sådan karaktär att
alkoholdrycker inte lämnas till personer utanför uteserveringen eller att andra
ordningsproblem uppstår.
- Inbyggda uteserveringar med väggar och tak och liknande omfattas av rökförbudet (se
Tobakslagen 1993:581, 2§.7).

 Gemensamt serveringsutrymme
Rättsregel
I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen 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
serveringutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband
med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme.

Kommunalförbundets riktlinjer:
Om flera tillståndshavare har tillstånd att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme ska varje
tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet.
- Varje tillståndshavare ska visa upp hur hans/hennes del av serveringsutrymmet vid behov
kan avgränsas.

 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 utsträckt serveringstid och utökning av
serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet
ska bedömas i varje enskilt fall. Kommunen kan i sina riktlinjer beskriva under vilka
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.
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Kommunalförbundets riktlinjer:
Kommunalförbundet kan vid behov villkora om följande:
- På restaurang med nöjesverksamhet och vid tillfälligt evenemang riktat till allmänheten
kan efter samråd med polismyndigheten serveringstillståndet villkoras med förordnad
ordningsvakt.
- Serveringstillståndet kan villkoras med bordsservering om överblickbarheten inte bedöms
vara tillgodosedd.
- På restauranger med nöjesverksamhet och stadigvarande öppettider efter klockan 01:00
ska tillståndshavaren ha utbildning i ’Ansvarsfull alkoholservering’.

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

Kommunalförbundets riktlinjer:
Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet återkommande
verksamhet.
-

Alkoholserveringen skall ingå i något evenemang som i sig är seriöst. Stor återhållsamhet
gäller vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang,
motorevenemang och evenemang riktade till ungdomar. Särskilda villkor kan ställas
beträffande var, hur och när alkoholdrycker får serveras.

-

Servering av spritdrycker medges inte vid tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten.
Undantag kan göras vid till exempel evenemang som innehåller en gemensam middag,
till exempel ett julbord och liknande.

-

Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillfredsställande antal
sittplatser och med acceptabla avgränsningar.

-

Polismyndighetens yttrande om eventuella ordningsproblem tillmäts stor betydelse.
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