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TRYGGA OCH TREVLIGA SERVERINGAR                    
I SÖDRA HÄLSINGLAND 
 

I södra Hälsingland ska människorna känna sig trygga och säkra samt att man ska kunna känna 
att man trivs att bo och verka här. Det gäller förstås också alla de som är besökare i vårt område.                                                                                                                                 
Alla i vårt område bör verka för att vi ska vara attraktiva orter för de som bor här eller som 
kanske vill komma att bo här en dag. 

När det gäller alkoholservering i våra kommuner, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn, så ska den 
ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt som tar hänsyn till människors hälsa och trygghet. Vi ska 
alla visa särskilt ansvar till barn och ungdomars rätt till en alkoholfri uppväxt och att begränsa 
alkoholkonsumtion bland ungdomar. 

Ett tillstånd att servera alkoholdrycker medför ett stort ansvar och innebär att det är många 
lagar och regler som måste följas. Restauranger och andra serveringsställen i våra kommuner är 
en del av att ovanstående ska fungera väl och vara en kraft som bidrar till en god samhälls-
utveckling. 

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) bildades den 1 april 2009 genom ett samarbete mellan 
kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker, som bland annat har lämnat över ansvaret för 
serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel till 
tillståndsenheten inom kommunalförbundet. 

Fokus på förebyggande arbete                                    
Tillståndsenheten ska med sitt arbete bidra till att restauranger och andra serveringsställen i 
våra kommuner ska vara trevliga mötesplatser där alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt, 
genom samarbete med restaurangbranschen och andra myndigheter.  

Tillståndsenheten ska arbeta för att serveringsställen ska ges chansen att göra rätt genom att 
erbjuda kostnadsfria utbildningar inom alkohollagen och angränsande lagar, samt anordna 
attraktiva krögarträffar, minst varje vår och höst. 

Nyhetsbladet TillståndsNytt med aktuella nyheter och information, ges ut minst fyra gånger per 
år för ytterligare kunskapsspridning. 

Tillståndsenheten ska med god tillgänglighet, erbjuda tillståndshavare, serveringspersonal, 
ordningsvakter och andra myndigheter, rådgivning och information hur en ansvarsfull 
alkoholservering bör bedrivas. 

Tillståndsenheten ska arbeta för en god kommunikation med serveringsställena genom 
regelbundna fysiska besök samt andra kontaktvägar som telefon eller mail. 

Tillståndsenheten ska arbeta för att sökande, tillståndshavare och personal, andra myndigheter 
och inte minst allmänheten, ska uppleva att tillståndsenhetens arbete erbjuder en god kvalitet 
och ett gott bemötande.                                          

Att arbetet är rättssäkert och präglas av ett socialt ansvar. 
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VAD VILL KOMMUNALFÖRBUNDET UPPNÅ  

Den som har ett serveringstillstånd har ansvar för att serveringen går rätt till. Följer inte 
serveringsstället reglerna riskerar man att förlora tillståndet.  

Tillståndshavaren har det övergripande ansvaret för hur verksamheten på restaurangen sköts 
och för vad personalen gör.  

Personalen måste också veta vilka särskilda villkor angående serveringstider, lokaler och annat 
som gäller på serveringsstället där de arbetar. 

Alla som serverar alkoholdrycker på ett serveringsställe har ett personligt ansvar för hur de 
sköter serveringen, och för att undvika eventuella problem som kan uppstå. 

Därför vill tillståndsenheten att alla serveringsställen ska erbjudas, men även ta emot 
information och utbildningsinsatser, så att man kan förstå och acceptera det stora ansvar det 
innebär att inneha ett serveringstillstånd. 

Kommunalförbundet Hälsingland vill ha en bransch som tar ansvar. 

 

SYFTE OCH MÅL MED RIKTLINJERNA FÖR ALKOHOLSERVERING 

 Att ge nödvändig information till tillståndshavare eller kommande tillståndshavare om 
en satsning från denne kan genomföras. 

 Att ansökningar om serveringstillstånd handläggs med likabehandling. 

 Att verka för att det bara är seriösa satsningar som beviljas serveringstillstånd. 

 Att förmedla ansvarsfullhet för tillståndshavare och personal på serveringsställen. 

 Att minska överkonsumtion av alkohol. Särskilt till ungdomar och yngre vuxna. 

 Att bidra till en förbättrad folkhälsa. 
 

LAGAR OCH REGLER SOM PÅVERKAR RIKTLINJERNA 

Alkohollagen föreskriver att kommunerna ska utforma riktlinjer för alkoholservering.  
Riktlinjerna kompletterar alkohollagen till de lokala förutsättningarna.                                           
Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsägbarhet för om ett serveringstillstånd kan komma att 
beviljas och att se till att ärenden rörande serveringstillstånd behandlas lika. 

Det är i första hand alkohollagen (2010:1622) som styr handläggningen och tillsynen av 
serveringstillstånden, men det finns även en rad angränsande lagar och förordningar som t.ex. 
lagen om skydd mot olyckor (brand) och vissa skattelagar, som har inverkan över ett 
serveringstillstånd. 

Alkohollagen är en social skyddslag och finns främst för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. En restriktiv alkoholpolitik har betydelse för människors och framför allt 
ungdomars alkoholvanor.                                                          
Som ett särskilt skydd för ungdomar finns åldersgränser för inköp av alkohol. 

Skyddet för människors hälsa går enligt lagen före företagsekonomiska eller näringspolitiska 
intressen.  
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Bara sådana serveringsställen som uppfyller högt ställda lagkrav ska kunna komma ifråga för att 
beviljas tillstånd för alkoholservering. Som tillståndshavare har du med ett serveringstillstånd 
ansvar att inom givna ramar själv utforma din verksamhet.  

Tillståndsenhetens uppgift är att vägleda dig som tillståndshavare och kontrollera att du följer 
reglerna. Du får bara servera alkoholdrycker så att skador eller brister i ordning och nykterhet på 
serveringsstället inte uppstår.  

KOMMUNERNAS SKYLDIGHET TILL INFORMATION 

Alkohollagens bestämmelser                                                                     
Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande författningar. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                     
Kommunalförbundets riktlinjer för alkoholservering skall skickas till alla tillståndshavare för, 
samt finnas tillgängliga på Kommunalförbundets hemsida, https://kfhalsingland.se 

Kommunalförbundet ska erbjuda kostnadsfria utbildningar inom alkohollagen och angränsande 
lagar, samt anordna attraktiva krögarträffar, minst varje vår och höst, och regelbundet erbjuda 
tillståndshavarna utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering. 

Särskild utbildning i alkohollagens regler ska kostnadsfritt erbjudas sommar och extrapersonal 
inför varje sommar och inför julbordssäsongen i december. 

Nyhetsbladet TillståndsNytt med aktuella nyheter och information, ges ut minst fyra gånger per 
år för ytterligare kunskapsspridning. 

 

HANDLÄGGNINGSTIDER 

Alkoholförordningens bestämmelser                                                                
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 kommunalförbundet. 
Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra 
månader. Den sökande meddelas när alla handlingar har kommit in som behövs för att utreda 
ärendet. 

Kommunalförbundets riktlinjer 

När en ansökan inkommit sänds en bekräftelse ut att ansökan inkommit. Saknas handlingar 
meddelas den som ansöker samtidigt om detta. 

Vem fattar beslut?                                    
Vid de allra flesta ansökningarna är det handläggarna på Tillståndsenheten som beslutar. Det är 
endast vid helt nya etableringar som direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar i 
ärendet. 

Det vanligaste skälet till att ett ärende drar ut på tiden är att den som söker serveringstillstånd 
inte lämnar in alla handlingar som behövs för utredningen. Om man inte lämnar in sina 
handlingar i tillräcklig tid, trots påminnelse, beslutar tillståndsenheten i ärendet ändå, oftast 
med ett avslag i dessa fall. 
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Hur lång tid tar det?                                    
Ibland behöver man komplettera med fler uppgifter, och då kan tillståndsenheten inte fortsätta 
med utredningen innan du skickat in de svar som vi ber om. Ju fler kompletteringar, desto längre 
tar handläggningstiden. 

Vid en nyetablering är det direktionen för Kommunalförbundet som beslutar vid något av sina 
direktionsmöten som sker varannan månad. Därför kan en sådan ansökan ta upp till 12 veckor 
efter att en komplett ansökan inlämnats.   

Stadigvarande tillstånd    max 8 veckor efter att ansökan är komplett  

Tillfälligt tillstånd till allmänheten max 6 veckor efter att ansökan är komplett  

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap max 2 veckor efter att ansökan är komplett 

Cateringtillstånd till allmänheten max 4 veckor efter att ansökan är komplett 

Man har alltid rätt att överklaga                                              
Blir beslutet ett avslag eller delvis bifall kan den som ansöker om tillstånd överklaga till 
Förvaltningsrätten. En handläggare informerar om hur det går till. 

 

OLIKA SORTERS SERVERINGSTILLSTÅND 

Alkohollagens bestämmelser                                                               
8 kap. 2 § alkohollagen; serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i 
förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen 
under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).                                     

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller 
flera av dessa drycker.  

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl 
begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  

Tillstånd söks för;                           
Stadigvarande serveringstillstånd  till allmänheten                                                            
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap                                                                                 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten                                          
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap                                                        
Stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap                                                     
Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme, (söks av befintliga tillståndshavare) 
Stadigvarande provsmakningstillstånd, för tillverkare för provsmakning på egen gård                     
Tillfälligt provsmakningstillstånd söks av partihandlare vid arrangemang 

Anmälan görs för;                             
Kryddning av egen snaps                      
Provsmakning på serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd                    
Provsmakning på tillverkningsställe med stadigvarande serveringstillstånd                                            
Servering av folköl utan serveringstillstånd                                         
Detaljhandel med folköl 

Ansökan görs i första hand via tillståndsenhetens E-tjänster på hemsidan. 
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Villkor  för serveringstillstånd                              
Tillståndsenheten kan besluta om olika slags villkor när den beslutar om ett serveringstillstånd. 
Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar.                                                                     
Villkor kan bara beslutas i samband med ett 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 ska inte vara generella, 
utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall. 

 

NÄR BEHÖVER MAN INTE SERVERINGSTILLSTÅND 

Man behöver inte serveringstillstånd om dessa tre punkter uppfylls: 

◾ Om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, t ex vid bröllop, 
firmafest eller en födelsedagsfest 

◾ Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för 
inköp av dryckerna 

◾ Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 
lättdrycker (med lättdrycker menar man drycker med en alkoholhalt som inte är högre än 

2,25 volymprocent, t ex läsk, lättöl, cider m.fl.) 

Utan vinstintresse betyder här att det inte får finnas ett vinstintresse av något slag, vare sig från 
försäljning av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget, till exempel för 
entrékostnad, lokal- eller matkostnader eller annan ersättning, som för den som håller en 
vinprovning t.ex.                                                                     
Inget kommersiellt syfte får finnas utan det kan enbart vara fråga om ett helt privat 
arrangemang.                                            
Det innebär också att man inte kan marknadsföra ett sådant arrangemang till allmänheten. 

Föreningar, klubbar och liknande som vill servera alkohol vid mer än ett tillfälle behöver ansöka 
om ett serveringstillstånd. Undantaget för tillstånd gäller framför allt vid enstaka tillfällen så som 
vid bröllop, stora födelsedagskalas och motsvarande. 

 

AVGIFTER 

Alkohollagens bestämmelser                                          
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för utredning av 
ansökningar och anmälningar samt för tillsyn av den som har beviljats provsmaknings- eller 
serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunerna och baseras på självkostnads- och 
likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                  
Kommunalförbundets samverkanskommuner har beslutat att Tillståndsenhetens verksamhet till 
största del ska vara finansierad av avgifter för tillståndshavarna. Nuvarande avgifter beslutades i 
december 2018 med en årlig uppräkning med konsumentprisindex.     

Tillsynsavgiften betalas årligen av varje serveringsställe. Den består av en fast tillsynsavgift och 
en rörlig del som baseras på mängden försåld alkohol från föregående år. 

Taxan/avgifterna tillkännages på Kommunalförbundets hemsida. 
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DISKRIMINERING  

Brottsbalkens bestämmelser                                                                    
I 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) står följande: 

”En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller 
uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet 
tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i 
näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd 
i allmän tjänst eller har allmänt uppdrag. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                                     
Kommunalförbundet Hälsingland värnar om alla människors lika värde och ser mångfalden i vårt 
område som en tillgång. Invånarna i våra kommuner ska känna sig trygga och säkra i olika 
miljöer i kommunerna och där man bor. Invånarna ska kunna röra sig fritt och utan rädsla för att 
utsättas för kränkningar eller annan brottslighet.  

Detta är vägledande för Tillståndsenhetens handläggning av serveringstillstånd.                     
Tillståndsenheten ska arbeta för att motverka olaga diskriminering i samband med 
restaurangbesök. 

Ett diskrimineringsbrott som medgivits av något serveringsställe eller om dom om ett 
diskrimineringsbrott fallit, bedöms detta som så pass allvarligt att det i vanliga fall innebär att 
serveringstillståndet ska återkallas. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I 
OVANÅKER, BOLLNÄS OCH SÖDERHAMNS KOMMUNER 

En ansvarsfull alkoholhantering 

Eftersom alkohollagen är en social skyddslag och främst finns för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar, läggs det ett stort ansvar på de som utövar verksamheten.                           

Tillståndshavaren, tillsammans med sin personal är de som på alla sätt ska verka för att 
serveringen av alkohol inte leder till oordning och olägenheter, eller att serveringen av alkohol 
kan leda till skador för människor.   

Det är därför av stor vikt att serveringen av alkohol sker på ett så ansvarsfullt sätt som 
alkohollagen föreskriver. 

Alkohollagens bestämmelser                                                                 
I 3 kap. alkohollagen (2010:1622) finns allmänna bestämmelser om försäljning. I kapitlet står det 
bland annat att: 
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•  Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras. 

•  Den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på 
försäljningsstället. 

•  Ansvarig personal ska se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning 
eller onykterhet undviks. 

•  Servering av alkoholdrycker får ske till den som har fyllt 18 år. 

•  Alkoholdrycker inte får ges eller säljas till den som märkbart påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel. 

•  Alkoholdrycker inte får serveras om det finns anledning att tro att varan olovligen kommer 
att tillhandahållas någon. 

•  Den som serverar alkoholdrycker ska kontrollera eller på annat sätt säkerställa att 
mottagaren har fyllt 18 år. 

 

KRAV PÅ DEN SOM SÖKER SERVERINGSTILLSTÅND 

Personlig vandel och ekonomisk lämplighet 

Alkohollagens bestämmelser                                                  
8 kapitlet 12 § alkohollagen. Serveringstillstånd får endast ges till den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är 
lämplig att utöva verksamheten. Verksamheten ska drivas i enlighet med de krav som ställs i 
alkohollagen.  

(Prop. 1994/95:89 s.103) Att beviljas ett tillstånd ses som ett förtroende. Du ska ha personlig 
lämplighet och förmåga att på ett socialt och ansvarsfullt sätt sköta uppgiften. Vid utredningen 
om du är lämplig ska särskild hänsyn tas till om du är laglydig och benägen att fullgöra dina 
skyldigheter mot det allmänna 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                
Vid en ansökan om serveringstillstånd är det den som ansöker som har bevisbördan. Det innebär 
att sökanden på begäran av tillståndsmyndigheten har att komma in med de handlingar som 
behövs för prövningen. 

För att undvika ekonomisk brottslighet, bulvanförhållanden, osunda tvingande låneavtal och 
olämpliga bakomliggande finansiärer och främja en sund konkurrens, måste den som söker 
serveringstillstånd tydligt redovisa finansieringen av etableringen på ett trovärdigt sätt. 

Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du och bolaget betalar dina avgifter och 
deklarerar i tid, inte har skatteskulder, inte har upprepade betalningsanmärkningar, att du 
sköter din bokföring, bara har anställd personal, sköter kassaredovisning m.m.                                         
Det innebär också att man inte får ha ett brottsligt förflutet.                                            
Lämplighetsprövningen sker cirka tre år tillbaka i tiden. 

Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Tillståndsenheten ska 
få veta varifrån pengarna till verksamheten kommer. Det innebär att du ska uppvisa och styrka 
hur finansieringen av verksamheten har gått till. Vanligtvis genom att du via kontoutdrag bakåt i 
tiden visar att pengarna funnits tillhanda.   
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Privatlån kan godkännas, under förutsättning av att det finns ett upprättat lånekontrakt med 
återbetalningstid. I det fallet behöver långivaren visa varifrån pengarna kommer.                          
Normalt godkänns inte kontanter.  

Tillståndsenheten gör även en prövning av personlig allmän lämplighet på den eller de personer 
som har betydande inflytande i rörelsen, till exempel styrelse, aktieägare, operativt ansvarig och 
platschef. 

Hur brottslighet eller misstanke om brott påverkar bedömningen kan inte sägas generellt.                  
Om det framgår av polisens yttrande att sökanden varit inblandad i brottslig verksamhet måste 
en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån brottets art, svårighetsgrad och dess relevans för 
sökandens lämplighet att bedriva serveringsrörelse. Särskilt graverande är till exempel brott som 
har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott, 
diskrimineringsbrott samt ekonomisk brottslighet. 

Det är även möjligt att själv begära ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister som 
bifogas ansökan. 

Misstänker tillståndsenheten någon form av bulvanförhållanden eller penningtvätt utreds detta 
särskilt. Det är upp till den som söker tillstånd att bevisa att det inte är ett bulvanförhållande 
varför långtgående krav på att inkomma med handlingar kan förekomma. 

Kunskapskrav i alkohollagen                                      
Den som söker tillstånd ska visa att den har goda kunskaper i alkohollagen genom att genomföra 
Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat på tillståndsenheten.  

Om sökanden är ett mindre bolag eller en förening, är ett riktmärke att hälften av de personer 
som har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ska genomföra provet med godkänt 
resultat.                                                     

I större företag, till exempel restaurang- eller hotellkedjor där ägarna och den centrala 
företagsledningen inte är involverade i driften av restaurangen, ska godkänt kunskapsprov i 
alkohollagen finnas hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning.  

Det finns olika prov för olika former av serveringstillstånd. Har man gjort ett prov med godkänt 
resultat, är provet giltigt i tre år. 

 

REMISSFÖRFARANDE 

Alkohollagens bestämmelser                                                       
Enligt alkohollagen 8 kap. 11 § skall Polismyndighetens yttrande inhämtas vid en prövning av 
stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som i slutet sällskap. Yttrande ska även 
inhämtas vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett 
arrangemang av endast obetydlig omfattning.  

Enligt 8 kap. 16 § ska i motsvarande fall de lokaler som används för servering vara lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt, med den skillnaden att något undantag för arrangemang av obetydlig 
omfattning inte görs. Även vid prövning av tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap kan 
remissyttrande inhämtas. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                    
Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få lov att servera alkohol. Det innebär att 
Tillståndsenheten är skyldig att på alla sätt ta reda på om den som söker är lämplig, att läget för 
restaurangen inte medför ordningsstörningar m.m. att lokalerna är säkra ur brandsynpunkt och 
är lämpliga för livsmedelshantering.        
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När en komplett ansökan inkommit sänds därför ansökan på remiss till flera andra 
myndigheter vilka får göra en bedömning av din ansökan. Remisser skickas till; 

Polisen 
Miljöförvaltningen 
Räddningstjänsten 
Skatteverket 
Även andra myndigheter kan komma ifråga 
 
Myndigheterna ska göra en bedömning av sökanden och serveringsställets förutsättningar 
för att kunna servera alkohol. Det är därför av stor vikt att den verksamhetsbeskrivning 
som begärs är tydligt beskrivande av hur sökanden tänkt sig att verksamheten skall 
bedrivas. 
 
Remissvaren som Tillståndsenheten får kan innebära att du behöver skicka in nya 
uppgifter. 
 
Alkohollagen kräver att Polismyndighetens yttrande ska inhämtas innan beslut om ett 
serveringstillstånd får beviljas. Därför skall Polismyndighetens yttrande väga tungt vid 
kommunens bedömning av förutsättningarna för serveringstillståndet och vilka villkor som ska 
gälla. 

Polismyndigheten yttrar sig i fråga om: 

Sökandens vandel (personliga lämplighet), sökt serveringstid, ordningsstörningar vid 
serveringsstället, krav på förordnade ordningsvakter och eventuellt tillstånd till offentlig 
tillställning (danstillstånd).    
 

Vid nyttjande av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark ska en ansökan 
om tillstånd göras hos Polismyndigheten och inges till Tillståndsenheten innan serverings-
tillstånd beviljas (dispositionsrätt). 

Skatteverket 

Skatteverket yttrar sig i fråga om restföringar, betalningsuppmaningar och beslut om 
kontrollavgifter, men även redovisas inkomst av kapital, över och underskott av 
näringsverksamhet, inkomst av tjänst, huruvida företrädare för bolaget deklarerat eller inte 
samt förekomst av F-skattsedel. 

Miljökontoren i respektive kommun 

Miljöenheterna i kommunerna ombeds ta ställning till risk för olägenheter i samband med den 
sökta verksamheten, ett ställningstagande till den sökta serveringstiden samt eventuella andra 
hinder som skulle kunna medföra särskild risk för människors hälsa, samt om verksamheten är 
registrerad som livsmedelsanläggning. 

Räddningstjänsten 

Enligt alkohollagen 8 kap. 16 § skall lokaler som används för servering till allmänheten eller för 
servering till slutna sällskap vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 

Bedömningen av brandsäkerheten görs av Räddningstjänsten, därför är det viktigt även för 
Räddningstjänsten att den verksamhetsbeskrivning som begärs är tydligt beskrivande av hur 
sökanden tänkt sig att verksamheten skall bedrivas. 

 

11 

 



 

En skalenlig planritning i A3- eller A4- format bifogas. Ritningen behöver inte vara arkitektritad, 
men skall vara måttsatt i meter. Det måste gå att få riktiga mått från ritningen. 

Ritningen skall visa alla utrymmen som ingår i verksamheten. Serveringslokalen skall vara tydligt 
markerad. På ritningen skall möblering, antal sittplatser och var eventuell bar finns, allt skall 
framgå tydligt. 

Viktigt att nödutgångarna är tydligt markerade och att bredden på nödutgångarna finns 
noterade. Rita även in var brandsläckningsmaterial finns i lokalen. Markera gärna dessa med 
särskild färg. 

 

SERVERINGSTIDER 

Alkohollagens bestämmelser                                                     
Enligt alkohollagen 8 kap. 19 §  är det kommunen som beslutar under vilka tider alkoholdrycker 
får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. 

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                       
Bestämmelsen om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet 
och oordning. Social hänsyn går före affärsmässiga eller konkurrensmässiga intressen. Att en 
konkurrerande restaurang redan har fått en längre serveringstid beviljad behöver därför inte 
motivera att en annan sökande också ska få det.  

Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet 
ska stå i förgrunden när Tillståndsenheten prövar sena serveringstider. 

Serveringstid beviljas normalt mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. 

Efter särskild prövning kan du beviljas serveringstid fram till klockan 02:00.  

Inga stadigvarande serveringstider innan klockan 11:00 och efter klockan 02:00 beviljas. 

Efter särskild prövning kan du beviljas tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03:00 vid bröllop, 
under förutsättning att din verksamhet inte har haft några allvarliga eller upprepade 
anmärkningar och att serveringstiden godkänns av polismyndigheten och miljöförvaltningen inte 
har något att invända.  

Vid serveringstider efter klockan 01:00 kan ditt serveringstillstånd förenas med villkor om 
ordningsvakter i enlighet med polisens yttrande. 

För att serveringstid efter klockan 01:00 ska beviljas, behöver tillståndshavaren och 
tjänstgörande serveringsansvarig personal ha genomfört utbildningen Ansvarsfull 
alkoholservering. 

Serveringstiden kan komma att begränsas eftersom särskild hänsyn tas till barn och unga, 
närboende och behovet av lugna, trygga och stillsamma miljöer. 

Tillståndsenheten kan besluta om kortare serveringstider på en uteservering än inomhus. 
Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av 
restaurangen. 
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Prövotid av serveringstider kan förekomma när tillståndsenheten eller en remissinstans tror att det 
kan bli störningar vid sena serveringstider eller om du vill ha din restaurang i ett bostadshus, där 
det inte tidigare legat en restaurang. 

Prövotiden är tidsbegränsad. Det innebär att du som tillståndshavare får prova serveringstiden 
tillfälligt. Syftet är att undersöka om störningar uppstår. Har det förekommit störningar under 
prövotiden kan det innebära att serveringstiden efter prövotiden begränsas. 

 

LOKALER OCH UTRUSTNING 

Alkohollagens bestämmelser                              
Alkohollagen 8 kap. 14 § fastställer att ett serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren.  

Enligt alkohollagen 8 kap. 15 § ska serveringsstället för ett stadigvarande serveringstillstånd, 
vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 
Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala 
yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.  

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller 
tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                      
Vare sig servering sker inomhus eller utomhus gäller regeln att serveringstillstånd ska omfatta 
ett visst avgränsat utrymme som får disponeras av tillståndshavaren. Det vill säga att jag måste 
kunna bevisa att jag äger lokalerna, har ett hyreskontrakt eller har ett avtal om användning på 
annat sätt. 

Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser i förhållande till verksamheten. 

En uteservering ska avgränsas fysiskt på ett tydligt sätt. 

Lokalerna ska enkelt kunna överblickas så att kontroll över serveringen ska vara möjlig hela 
serveringstiden. Personal på stället ska kunna se vilka gäster som har tillgång till alkohol, och  
snabbt kunna upptäcka om det uppstår brister i ordning eller annat. 

Köket skall vara välutrustat och hålla god standard och godkänt som livsmedelsanläggning av 
miljökontoren på respektive ort inom Kommunalförbundet. 

 

MATUTBUD 

Alkohollagens bestämmelser                                                      
Enligt alkohollagen 8 kap. 15 § får tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten medges 
endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat 
utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                          
Tillstånd att servera alkohol är starkt kopplat till matservering enligt alkohollagen och har alltid 
funnits i svensk alkohollagstiftning. Det beror på att berusningseffekten blir mindre om gästerna 
äter mat samtidigt som de dricker alkohol. 
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Vid ett stadigvarande serveringstillstånd ska det erbjudas ett varierat utbud av maträtter som 
man lagat från grunden i restaurangen. Det är inget krav på att varma maträtter serveras, 
förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för 
serveringstillstånd. 

Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och räknas heller inte som ett 
varierat utbud av maträtter. 

Maten som serveras ska vara lagad eller tillredd, innebär att råvaror på något sätt ska ha lagats 
till på stället, antingen genom att steka, koka, fritera m.m. eller lagat den till utan 
värmebehandling.                                                                                                           
Enbart hel eller halvfabrikat räcker alltså inte för att godkännas som lagad mat. 

För servering vid tillfälliga serveringstillstånd är kraven på lokalens utrustning och kvalitet samt 
tillhandahållandet av matutbud lägre. 

Vid bedömningen av köket ska hänsyn tas till verksamhetens inriktning. Utrustning för servering 
av den mat som presenteras i ansökan om tillstånd, ska finnas.                                     

Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett mindre antal enklare rätter som marknads-
förs på ett tydligt sätt till gästerna.                                                                                       
En enklare tillagad rätt kan också vara en kall maträtt, en varmhållen rätt eller en rätt som värms 
i mikrovågsugn.                                                                         
Matutbudet måste minst bestå av tre lagade rätter.                                        
Enbart chips och nötter eller dylikt är inte maträtter. 

Det är den sammanvägda bedömningen av utbud, kvalitet och allmän standard på hela 
serveringsstället som ska vara avgörande för att få ett serveringstillstånd. En grundläggande 
förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning. 

 

 

TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND TILL  ALLMÄNHETEN OCH SLUTNA 
SÄLLSKAP 

Allmänt om tillfälliga serveringstillstånd 

Alkohollagens bestämmelser                                 
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). 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                                       
Ett tillfälligt serveringstillstånd kan omfatta ett enstaka tillfälle, men också en enstaka 
tidsperiod.                                                     
Med enstaka tidsperiod avses enligt praxis några dagar upp till ca. tre månader.  

Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att det inte är fråga 
om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad. I annat fall behöver en 
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd sökas.                                                         

Som riktmärke anges maximalt sex tillfällen under en period om ca. tre månader.                                
Ett evenemangsdatum omfattar ett tillfälle.  

Ansökan görs på Tillståndsenhetens E-tjänster.    
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Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten  

Kommunalförbundets riktlinjer                                             
Alkoholserveringen ska ingå i något evenemang som är seriöst.  

Stor återhållsamhet gäller vid ansökningar om serveringstillstånd i samband med 
idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig främst till barn och ungdomar.  

Det kan även finnas lokala kommunala bestämmelser om att alkoholservering inte får ske på 
kommunens idrottsanläggningar, vilket sökanden behöver förvissa sig om innan en ansökan om 
serveringstillstånd lämnas in. 

De personer som ska ansvara för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften. Vanligtvis genom 
att sökanden redan har ett stadigvarande serveringstillstånd. Har sökanden inte genomfört ett 
godkänt kunskapsprov i alkohollagen, måste detta genomföras innan tillstånd medges.  

Till ansökan bifogas en tydligt beskrivande verksamhetsbeskrivning hur tillställningen ska gå till. 

Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras genom att beskriva detta tydligt på den 
verksamhetsbeskrivning som lämnas in vid ansökan. 

I de fall då underåriga får komma in på ett konsertområde eller liknande, ska sökanden visa att 
alkoholserveringen är organiserad så att ålderskontroll kan ske på ett betryggande sätt, till 
exempel genom avgränsade serveringsområden inom konsertområdet där åldersgräns tillämpas. 

Sökanden ska visa att den har rätt att disponera markytan/ lokalen med ett hyreskontrakt eller 
markanvändningsavtal. 

Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser 
och acceptabla avgränsningar.  

En ritning över arrangemanget bifogas ansökan. Ritningen skall visa alla utrymmen som ingår i 
verksamheten. Serveringslokalen skall vara tydligt markerad. På ritningen skall möblering, antal 
sittplatser och var eventuell bar finns, allt skall framgå tydligt. Nödutgångarna ska vara tydligt 
markerade. 

Om ansökan avser uteservering/serveringstält skall en utförlig beskrivning göras av placering, 
antal sittplatser och entréer, och om ev. tält är godkänt enligt Räddningsverkets föreskrifter 
(SRVFS 1995:1).  

Arrangemanget skall kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.                          
Menyn ska bestå av ett varierat utbud av ett flertal rätter, som serveras under hela 
öppethållandetiden. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar.  

Serveringen ska även saluföra ett jämförbart utbud av lättdrycker som utbudet av alkohol -
drycker. 

Till ansökan bifogas en prissatt kopia av meny och dryckesmeny.                                           

Remisser skickas till Polismyndigheten (ordning/vandel), Räddningstjänsten (brand och 
räddning) samt miljöenheterna i respektive kommun (störningsrisken till närboende) vid 
ansökningar om serveringstillstånd. Då det kan antas att brister föreligger vad gäller den 
ekonomiska skötsamheten kontaktas Kronofogdemyndigheten och Skattemyndigheten.                    

Remissförfarande tillämpas inte i de fall när man på goda grunder kan anta att inga indikationer   
om brister finns. En ansökan omfattar ett tillfälle.   

Ansökan görs på Tillståndsenhetens E-tjänster.  
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Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                                     
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i 
ett företag, förening, vänkrets eller annan sammanslutning där arrangören på förväg kan ange 
vilka som kommer att delta.   

De personer som ska ansvara för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften. Vanligtvis genom 
att sökanden redan har ett stadigvarande serveringstillstånd. Har sökanden inte genomfört ett 
godkänt kunskapsprov i alkohollagen, måste detta genomföras innan tillstånd medges.    

Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras genom att beskriva detta tydligt på den 
tydliga och beskrivande verksamhetsbeskrivning som lämnas in vid ansökan. 

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

Till ansökan bifogas en lista över vilka gäster som kommer till tillställningen. 

Arrangemanget skall kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.                          
Menyn ska bestå av ett varierat utbud av ett flertal rätter, som serveras under hela 
öppethållandetiden. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar. Serveringen 
ska även saluföra ett jämförbart utbud av lättdrycker som utbudet av alkoholdrycker. 

Till ansökan bifogas en prissatt kopia av meny och dryckesmeny.  

Den som ansöker om tillstånd ska visa att den har rätt att disponera markytan/lokalen med ett 
hyreskontrakt eller markanvändningsavtal. 

En ritning över arrangemanget bifogas ansökan. Ritningen skall visa alla utrymmen som ingår i 
verksamheten. Serveringslokalen skall vara tydligt markerad. På ritningen skall möblering, antal 
sittplatser och var eventuell bar finns, allt skall framgå tydligt. Nödutgångarna ska vara tydligt 
markerade. 

Om ansökan avser uteservering/serveringstält skall en utförlig beskrivning göras av placering, 
antal sittplatser och entréer, och om ev. tält är godkänt enligt Räddningsverkets föreskrifter 
(SRVFS 1995:1)  

Remisser skickas till Polismyndigheten (ordning/vandel), Räddningstjänsten (brand och 
räddning) samt miljöenheterna i respektive kommun (störningsrisken till närboende) vid 
ansökningar om serveringstillstånd. Då det kan antas att brister föreligger vad gäller den 
ekonomiska skötsamheten kontaktas Kronofogdemyndigheten och Skattemyndigheten.                    

Remissförfarande tillämpas inte i de fall när man på goda grunder kan anta att inga indikationer 
om brister finns. 

En ansökan omfattar ett tillfälle.  

Ansökan görs på Tillståndsenhetens E-tjänster. 
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CATERINGTILLSTÅND TILL SLUTNA SÄLLSKAP 

Alkohollagens bestämmelser                                                          
Enligt alkohollagen 8 kap. 4 § kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan 
meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen 
äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.  

Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få 
stadigvarande serveringstillstånd. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                         
Den som kan meddelas ett tillstånd för cateringservering måste i grunden ha ett tillstånd för 
stadigvarande servering. 

Ett tillstånd för cateringservering gäller enbart inom Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns 
kommuner. För servering i annan kommun måste en ansökan om tillstånd lämnas in till den 
kommun som ansökan avser. 

Lokaler som inte tidigare är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt av Räddningstjänsten, måste 
godkännas innan servering får ske. 

Varje serveringstillfälle för cateringservering ska anmälas till Tillståndsenheten i god tid innan 
serveringen skall ske. 

Ansökan görs på Tillståndsenhetens E-tjänster. 

 

UTESERVERINGAR 

Alkohollagens bestämmelser                                                       
Alkohollagen 8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som 
disponeras av tillståndshavaren.                                      

Av 8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) framgår att om alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även 
om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.    

8 kap. 19 §, kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande 
av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 § om olägenheter i fråga om ordning 
och nykterhet. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                       

En uteservering är en serveringslokal där samma regler gäller, som för servering inomhus, men 
kan ha andra öppethållandetider. Uteserveringen skall vara väl överblickbar för serverings-
personal och får inte lämnas utan tillsyn. 

Kommunalförbundet följer kommunernas (Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn) beslut om att 
uteserveringar är tillåtna att användas året om.  

För användande av offentlig plats krävs tillstånd enligt ordningslagen, ansökan görs hos 
Polismyndigheten. 

Den som ansöker om tillstånd för uteservering behöver först försäkra sig om den aktuella 
kommunens regler för uteserveringar.         
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För att bygga en uteservering kan det krävas bygglov och om det sker på privat mark behövs 
även ett avtal för markanvändning.                                                 

Tillståndsenheten kan besluta om kortare serveringstider på en uteservering än inomhus, samt 
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.  

Det finns ingen särskild begränsning av serveringstider i uteserveringar i alkohollagen, de 
allmänna bestämmelserna om serveringstider tillämpas även där. 

Det finns vanligen inget att erinra om uteserveringar med serveringstid fram till klockan 22:00. 

Tillstånd kan medges för ett år i taget beroende på att förutsättningarna kan ändras. 

En uteservering skall vara fysiskt avgränsad med för verksamheten lämplig utrustning från 
område där servering inte får förekomma. 

På grund av snöröjning och sandupptagning måste en tillfälligt uppbyggd uteservering snabbt 
kunna tas bort vid behov. En uteservering som inte är fastbyggd får inte ha golv.  

 

GEMENSAMT SERVERINGSUTRYMME 

Alkohollagens bestämmelser                                                 
Av 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

Särskilt tillstånd kan meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt 
serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ska svara för ordning och nykterhet inom 
serveringsutrymmet samt för vad som i övrigt gäller enligt denna lag under den tid han eller hon 
bedriver servering där. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                            
En förutsättning för gemensam serveringsyta är att var och en av dem som ansöker om ett 
sådant tillstånd har ett eget serveringstillstånd. 

Vid brister som gör att tillståndet kan återkallas kan tillståndet till gemensamt 
serveringsutrymme återkallas för samtliga, om det inte går att utreda eller styrka vem eller vilka 
av tillståndshavarna som har brustit i ansvar och utövande. 

 

NÄR MAN REDAN HAR ETT SERVERINGSTILLSTÅND 
 
Alkohollagens bestämmelser   
 

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN I TILLSTÅNDET 

Alkohollagens bestämmelser                                                    
Enligt alkohollagen 9 kap. 11 § den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos 
kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten.  

Anmälan ska också göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om 
verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för 
tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.  
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Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har 
kunnat förutses, utan dröjsmål. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                          
Alla förändringar som gäller ett serveringstillstånd ska anmälas till Tillståndsenheten.                             

Det kan gälla;                                          
Ändrade kontaktuppgifter som adress telefonnummer och mailadress.                                     
Bolagsändring.                                                                 
Förändring av kretsen av personer med betydande inflytande över verksamheten.                           
Större ombyggnationer som förändrar lokalen.                                                                                              
Ändrad inriktning av verksamheten (exempelvis från matrestaurang till nattklubb/nöjen).                                  
Om ditt serveringsställe skall vara stängd någon period eller ha andra öppettider. 

 

PERSONAL – PRAKTIKANTER - PROVJOBB 

Alkohollagens bestämmelser                                                    
8 kap. 18 §, alkohollagen. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av 
ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är 
av betydelse för ordning och nykterhet. 

Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om 
ordningsvakter. 

Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra 
restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                                      
All personal som ett serveringsställe med tillstånd använder, ska vara anställd av tillstånds-
havaren. Alternativt inhyrd från ett bemanningsföretag. Undantaget är garderobspersonal, 
musiker, casinopersonal som kan ersättas mot faktura, gage eller liknande, i det fall de är 
anställda av annat företag eller arbetar för en förening. 

Ordningsvakter som är förordnade av Polismyndigheten kan vara anställda eller ersättas mot 
faktura. 

Praktikanter kan vara en person som går någon form av restaurangutbildning via en skola och 
har ett skriftligt kontrakt upprättat mellan skolan och praktikplatsen, eller i vissa fall gör sin 
praktik via ett skriftligt avtal med Arbetsförmedlingen vilket sträcker sig som längst tre månader. 

Det är inte tillåtet att upprätta egna kontrakt om praktikplats. 

Provjobb. Eftersom all personal som arbetar måste vara anställd av tillståndshavaren eller 
inhyrd av ett bemanningsföretag, är det inte tillåtet att ha personal som provjobbar på ett 
serveringsställe med serveringstillstånd. 

 

MARKNADSFÖRING 

Alkohollagens bestämmelser                                            
Alkohollagen 7 kap. 1 §. Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild 
måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, 
uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller 
skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. 
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Kommunalförbundets riktlinjer                                                      
Vid marknadsföring av alkoholdrycker ska även restaurangens mat och lättdrycker 
marknadsföras tydligt, synligt och lättåtkomligt för kunden. 

Om man vill ge rabatt på alkoholdrycker, som exempelvis ”Happy Hour” måste restaurangen 
även ge samma rabatt på mat och lättdrycker. 

Marknadsföring och prissättning som uppmanar till konsumtion av stora mängder alkohol 
(mängdrabatter, ”helrörsservering” m.m.) får inte förekomma.     

Detta gäller såväl i och utanför serveringslokalen som i annonser och på sociala medier. 

 

PROVSMAKNING 

Alkohollagens bestämmelser                                         
Enligt 8 kapitlet 6 § alkohollagen är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl 
eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten tillåtet under 
förutsättning; 

Att den som är arrangör har ett stadigvarande serveringstillstånd som gäller de drycker som ska 
provsmakas och har tillgång till den lokal där provsmakningen ska äga rum. 

Arrangemanget skall anmälas i god tid till Tillståndsenheten, innan arrangemanget. 

Att partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt i ett arrangemang, ansöker om och 
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som man tänkt erbjuda. 

Kommunalförbundets riktlinjer                    
Provsmakning handlar om små mängder alkohol eftersom det inte finns ett krav att servera mat 
som är kopplat till provsmakningen.  

Mängden alkohol som kan serveras värderas utifrån volymprocenten. En utgångspunkt kan vara 
att det vid provningen serveras max;                             
vin 5 cl per glas, öl och annan jäst alkoholdryck 10 cl per glas och sprit 2 cl per glas. 

Den som är arrangör måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd som gäller de drycker som 
ska provsmakas och har tillgång till den lokal där provsmakningen ska äga rum. 

Arrangemanget skall anmälas i god tid till Tillståndsenheten, innan arrangemanget. 

Att partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt i ett arrangemang, ansöker om och 
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som man tänkt erbjuda. 

 

TILLSYN 

Alkohollagens bestämmelser                                                  
Enligt 9 kap. 2 § har kommunerna och Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de 
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och Polismyndigheten har 
också tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Enligt alkohollagen ska kommuner, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och 
Skattemyndigheten lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att fullgöra sin 
uppgift.  
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Tillsynsmyndigheten har rätt att besöka alla lokaler och att ta del av bokföring och andra 
handlingar som berör verksamheten.  

9 kap. 3 § alkohollagen; för tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring 
i 7 kap. finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över 
efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om 
marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                               
Tillsynen tillsammans med möjligheter till sanktioner är det viktigaste instrumentet för att 
säkerställa att restaurangverksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler vilket är en 
förutsättning för att aktörer i branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. 

Tillståndsenheten och Polismyndigheten utför yttre och inre tillsyn över serveringsställen. 
Tillsynerna kan utföras var för sig av myndigheterna eller gemensamt i samverkan. 

Serveringsställen som bedöms ha högre risk får fler besök under året. Högre risk kan vara att det 
på serveringsstället samlas mycket ungdomar.                                                                      
Ett ställe som haft någon form av påpekanden eller sanktioner, får fler tillsyner. 

Tillståndsenheten ska arbeta efter lagstadgad upprättad tillsynsplan där tillsynsobjekten 
kategoriserats efter riskbedömning. 

Yttre tillsyn innebär att Tillståndsenheten utför kontroller på plats på serveringsstället. Arbetet 
utförs av utbildade inspektörer eller handläggare. Tillsyner utförs även gemensamt i samverkan 
med Polismyndigheten eller andra myndigheter som t ex Skatteverket, Räddningstjänsten eller 
Miljöenheterna inom kommunerna.                                 

Vid tillsynerna kontrolleras att alkohollagens krav sköts på ett tillfredsställande sätt. 

De yttre tillsynerna utförs enligt den tillsynsplan som upprättas årligen. Ytterligare tillsyner 
tillkommer på grund av förekomna anledningar. 

Inre Tillsyn innebär att uppgifter om rörelsen och företrädare samlas in från en rad 
myndigheter. Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten m.fl.                                            
Det handlar om ekonomiska frågor och tillståndshavarens lämplighet. 

Förebyggande tillsyn är en central del i Tillståndsenhetens arbete och innebär information om 
nyheter och aktuella händelser samt återkommande utbildningar och möten med 
tillståndshavare och personal. Allt för att tillståndshavare och personal ska känna till 
alkohollagens krav för att undvika onödiga brister i hanteringen.  

Tillståndsenheten är mån om att ha en god samverkan och relation med alla som arbetar i 
branschen. 

 

SANKTIONER 

Alkohollagens bestämmelser                                                                      
Enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen får en kommun besluta att ge innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 
varning om man inte: 
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 uppfyller de krav som gällde när du beviljades serveringstillstånd, eller 

 följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller 
föreskrifter som beslutats om ditt serveringstillstånd med stöd av lagen.  

Enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd  

 om du inte längre använder dig av ditt serveringstillstånd, 

 det med din vetskap har förekommit brottslig verksamhet på ditt serveringsställe eller i 
anslutning till det utan att du har ingripit, eller 

 om du som tillståndshavare har brutit mot alkohollagen eller mot vad som i övrigt gäller för 
tillståndet på ett sådant sätt att en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har 
tilldelats en eller flera varningar utan att du har rättat till de förhållanden som du fått 
varningen för. 

Kommunalförbundets riktlinjer                                         
Finns det anmärkningar på hur man bedriver sin verksamhet på serveringsstället, tar 
Tillståndsenheten kontakt.  

Tillsynsprotokoll med anmärkningar delges tillståndshavaren snarast möjligt. 

Om bristen är allvarlig öppnar Tillståndsenheten en utredning och ett meddelande om detta 
sänds till tillståndshavaren med möjlighet att inkomma med synpunkter och uppgifter i ärendet. 

Att öppna ett ärende betyder att Tillståndsenheten prövar om din verksamhet fortfarande 
uppfyller kraven för serveringstillstånd.                                   

Tillståndsenheten bedömer vilken åtgärd som är lämplig. Tillståndsenheten kan enligt 
kommunalförbundets delegationsordning, besluta om att ärendet ska avskrivas eller om en 
erinran eller varning skall meddelas.     

Ett beslut om återkallelse av tillståndet, beslutas alltid av direktionen för Kommunalförbundet.                

Syftet med både erinran och varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta till de 
förhållanden som har föranlett en erinran eller varning. 

Alla beslut som tas av Kommunalförbundet kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
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GOD RESTAURANGKULTUR 

 
 
I OVANÅKER, BOLLNÄS OCH SÖDERHAMN 
 

Det ligger ett samhällsintresse i att det finns restauranger och andra serveringsställen där 
människor kan äta, dricka och umgås såväl till vardags som till fest.                                                          

Det är viktigt att restaurangerna tar stort ansvar för verksamheten och sköter sin alkohol-
servering på ett ansvarsfullt sätt för att undvika överservering, servering till underåriga och 
servering som kan leda till brister i ordning och nykterhet . 

 

En God Restaurangkultur på ett serveringsställe är; 

 Miljön på serveringsstället är anpassad efter den verksamhet man har och är attraktiv 
för gästerna. 
 

 På serveringsstället förstår man att personalens kunnande och servicevilja är 
avgörande för gästernas upplevelse av trivsel. 
 

 Personal i kök och matsal har god kunskap om råvaror och drycker samt hantering, 
tillagning och servering av dessa. 
 

 Gästerna presenteras ett tilltalande och väl varierat matutbud och en drinklista som är 
anpassad efter gästernas förväntningar. Stället har utifrån alkohollagens bestämmelser 
ett tillräckligt stort och varierat utbud av maträtter. 
 

 Serveringsstället har motsvarande utbud av alkoholfria alternativ som alkoholdrycker. 
 

 Tillståndshavare och PBI (personer med betydande inflytande) har goda kunskaper i 
alkohollagen och inser att man har huvudansvaret gentemot lagen. 
 

 ALL personal på serveringsstället har goda kunskaper i alkohollagen och tar eget ansvar 
för att serveringsreglerna följs. 
 

 Serveringsstället har en uttalad alkoholpolicy som all personal arbetar gemensamt efter. 
 

 Servering till underåriga (under 18 år) är otänkbart. Legitimationskontroller utförs alltid 
när någon ser ung ut. 
 

 Besökare på stället ska märka att serveringsstället genomsyras av Ansvarsfull Alkohol-
servering. 
 

 På varje arbetsplats känner ägare och alla i personalen stolthet för sin arbetsplats och sitt 
arbete. 


