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Inledning

Svensk alkoholpolitiks övergripande mål är att begränsa alkoholkonsumtion och motverka
alkoholskador. Alkohollagen är följaktligen främst en skyddslagstiftning (Proposition
1994/95:89, s. 62)
Eftersom alkohollagstiftningen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar har
alkoholpolitiska hänsyn företräde före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för
tillämpningen av alkohollagen och anslutande föreskrifter.
2.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är främst att ka förutsebarheten och likabehandlingen vid
handläggning av ärenden som gäller serveringstillstånd. Riktlinjerna ska alltså göra det
lättare för en sökande eller tillståndshavare att veta vilka krav som ställs samt säkerställa att
alla ansökningar handläggs enhetligt. Av den anledningen innehåller riktlinjerna inte enbart
kommunens egna regler utan också en presentation av tillämplig lagtext.
För att alla kommuners riktlinjer ska vara enhetliga till formen har Folkhälsomyndigheten
utarbetat en modell för hur de ska utformas. Dessa riktlinjer är utformade med grund i denna
modell.
3.

Avgränsning

Riktlinjerna är uppdelade i Handläggning av ansökningar, Tillsyn, Avgifter och Beslut i
ärenden om serveringstillstånd. Avsnittet om handläggning är i sin tur uppdelat i olika typer
av ärenden för att underlätta för sökande och tillståndshavare att hitta information gällande
den ärendetyp/det tillstånd som är aktuellt i situationen.
Avsnittet 4.7 När serveringstillstånd ej krävs beskriver de situationer då inget
serveringstillstånd är nödvändigt.
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Vår beteckning
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Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd
8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)
Serveringstillstånd får endast 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.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från
skyldigheten att avlägga prov.

4.1

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

4.1.1

Handläggningstid
5 § alkoholförordningen (2010:1636)
Kommunen ska 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 av ärendet får handläggningstiden
förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.1.2

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
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Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.
Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens och miljöavdelningens
yttranden stor betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.1.3

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
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.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.

4.1.4

Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen 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.
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8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
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.
Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och miljöavdelningens yttranden har stor betydelse. Denna bedömning
väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har beviljats sådana
serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.2

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

4.2.1

Vad som är ett slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt
intresse i en förening eller sammanslutning utöver aktuell tillställning och där arrangören i
förväg känner till vilka som ska delta. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg
sker servering till allmänheten.
Vid slutet sällskap ställs bland annat lägre krav på matutbud och beroende på övriga
omständigheter kan även övriga krav skilja sig.

4.2.2

Handläggningstid
5 § alkoholförordningen (2010:1636)
Kommunen ska 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 av ärendet får handläggningstiden
förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
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Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.2.3

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.

Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens och miljöavdelningens
yttranden stor betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.2.4

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
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.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.
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Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen 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.

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
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.
Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.3

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

4.3.1

Maximala antalet serveringstillfällen

Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte omfatta fler än tio serveringstillfällen per år.
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Handläggningstid

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
inom tre veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen och ett
eventuellt kunskapsprov är godkänt, förutsatt att relevanta remissinstansers inkommit.
Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.3.3

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.

Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten vid behov på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens yttranden stor
betydelse vid bestämmandet av serveringstider. Kommunen kan göra bedömningen att
remiss inte behöver skickas till Polismyndigheten vid tillfälliga serveringstillstånd, men
huvudregeln är att remiss skickas.

4.3.4

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
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.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
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Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.

4.3.5

Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen 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.

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
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.

Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter.

4.4

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

4.4.1

Vad som är ett slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt
intresse i en förening eller sammanslutning utöver aktuell tillställning och där arrangören i
förväg känner till vilka som ska delta. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg
sker servering till allmänheten.

RIKTLINJER

13(19)

Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

Vid slutet sällskap ställs bland annat lägre krav på matutbud och beroende på övriga
omständigheter kan även övriga krav skilja sig.

4.4.2

Maximala antalet serveringstillfällen

Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte omfatta fler än tio serveringstillfällen per år.

4.4.3

Handläggningstid

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
inom tre veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen och ett
eventuellt kunskapsprov är godkänt, förutsatt att relevanta remissinstansers svar inkommit.
Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.4.4

Remissinstanser

I de ärenden kommunen anser det påkallat skickas en ansökan om tillfälligt tillstånd till
slutet sällskap på remiss till myndigheter som bedöms utifrån det enskilda ärendet.
Kommunen tillmäter Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden stor
betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.4.5

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
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.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.
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Serveringstid och risk för olägenheter
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 19 § 1-3 st
Kommunen 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.

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 17 §
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.

4.5

Ändring i befintliga serveringstillstånd

Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.6

Uteservering

En uteservering ska vara fysiskt avgränsad och överblickbar.
Vid en ansökan om serveringstillstånd som omfattar en uteservering måste sökanden visa att
tillstånd för användande av offentlig plats har beviljats av Polismyndigheten i de fall sådant
tillstånd krävs.
Ett beslut om serveringstillstånd på uteserveringar kan förenas med villkor. Om beslutet
villkoras med att musik ska undvikas efter ett specifikt klockslag följs Håbo kommuns
miljöavdelnings rekommendation i normalfallet.
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När serveringstillstånd ej krävs
8 kap. 1a § alkohollagen (2010:1622)
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för
inköp av dryckerna, och
äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller
lättdrycker.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda. För att serveringen ska
anses ske till ett slutet sällskap krävs att alla gäster är kända före tillställningen. Gästerna ska
också ha något gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Om inbjudningar har
lämnats till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Inte heller anses gästerna
vara medlemmar i samma förening om medlemskap löses i entrén till tillställningen.
Att bjuda på alkohol: För privata fester/arrangemang till slutet sällskap där
värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs således inte serveringstillstånd. Detta
gäller, om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd
som livsmedelslokal. Det är även tillåtet för en arrangör att bjuda allmänheten på
alkoholdrycker vid invigningen av en vernissage eller mässa. För att undvika misstanke om
langning bör de under 20 år inte bjudas på alkoholdryck.
Om ”knytkalas”: Det är tillåtet att ha så kallat knytkalas för slutet sällskap, om knytkalaset
sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal.
Värden/arrangören får inte tillhandahålla varken mat eller dryck (ej heller alkoholfri dryck).
Alla deltagare måste således ta med sig allt som de tänker äta och dricka.
Om samköp/självkostnadspris: Serveringstillstånd behövs oftast inte heller vid så kallat
samköp. Samköp är tillämpligt när man kommer överens om att tillsammans inköpa och
dricka alkoholdrycker till självkostnadspris. Detta innebär att man inte behöver
serveringstillstånd om man som ombud köper alkoholdrycker åt några andra, tänk på
åldersgränsen. Vid samköp bör var och en i sällskapet i förväg beställa och betala för sin
alkoholdryck. Samköp är endast möjligt vid ett enstaka tillfälle och utan något som helst
vinstintresse. Samköp förutsätter att inköp sker från Systembolaget och att festen sker i en
lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal.
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Tillsyn
9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med
folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

5.1

Förebyggande tillsyn

5.1.1

Utbildning i alkohollagen

Kommunen anordnar vid behov, intresse och möjlighet utbildning i alkohollagen för
tillståndshavare i samarbete med andra kommuner i länet.

5.2

Inre tillsyn
9 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)
Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med
stöd av denna lag ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.
Den som bedriver rörelsen är skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa
upp bokföringshandlingarna.
Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och den som bedriver handel med
teknisk sprit är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är
nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över verksamhet enligt
denna lag.

För att säkerställa till att tillståndshavare uppfyller alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet utförs inre tillsyn löpande. Bland annat kontrolleras de rapporter över
föregående års försäljning (”restaurangrapporter”) som tillståndshavare ska skicka in till
kommunen före 1 mars varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift 2014:5 2 § 1 st.
Kommunen kan också begära in uppgifter från andra myndigheter och från tillståndshavare
för att kunna granska verksamheten. En noggrannare kontroll görs när det anses påkallat.
Detta kan exempelvis innebära information om oegentligheter från andra myndigheter.
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Yttre tillsyn
9 kap. 13 § 1 st. alkohollagen (2010:1622)
Om en tillsynsmyndighet begär det ska en tillståndshavare, eller den som
bedriver verksamhet med stöd av denna lag, lämna tillträde till driftsställe med
tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt
utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och
redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling.

För att se till att tillståndshavare uppfyller alkohollagens krav på ordning och nykterhet
besöker tillståndshandläggare regelbundet serveringsställen. Besöken kan ske tillsammans
med andra myndigheter. Efter ett tillsynsbesök skrivs ett protokoll där eventuella
anmärkningar noteras. Vid anmärkning skickas en underrättelse om detta till
tillståndshavaren.
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Avgifter
8 kap. 10 § 2-3 st. alkohollagen (2010:1622)
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av folköl.

Kommunen tar ut avgift dels för arbetet med ansökningar om serveringstillstånd och dels för
tillsynsarbetet. Avgifterna baseras på självkostnadsprincipen och beräknas efter en schablon
och uppdelning på olika avgiftsklasser. Dessa beslutas separat av Socialnämnden och
uppdateras på kommunens hemsida.

6.1

Avgift för handläggning

Aktuella avgifter för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd finns på
kommunens hemsida. Avgiften avser handläggningen av ansökan och betalas inte tillbaka
vid avslag eller om den sökande återkallar ansökan.

6.2

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på
serveringsställets omsättning av alkoholdrycker föregående år. Uppgifterna hämtas från den
inskickade restaurangrapporten.
Aktuella tillsynsavgifter finns på kommunens hemsida.
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Beslut i ärenden som gäller serveringstillstånd fattas av Socialnämnden eller den de
delegerar beslutanderätten till.

7.2

Beslut i avvaktan på nämndens beslut

En komplett ansökan om stadigvarande serveringstillstånd som är färdig för beslut i
Socialnämnden kan, på begäran av sökanden, beviljas ett tillfälligt serveringstillstånd i
avvaktan på nämndens beslut i ärendet. Sådant tillfälligt serveringstillstånd får inte beviljas
sökanden vars ansökan föreslås avslås eller innehålla villkor.

7.3

Beslut förenat med villkor

Ett beslut i ett ärende om serveringstillstånd kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter
kl. 01.00 kan serveringstillståndet tillexempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills sista gästen lämnat serveringsstället. Polismyndighetens
rekommendation om antalet ordningsvakter följs i normalfallet. Vid beslut om servering på
uteserveringar kan serveringstillståndet villkoras med att musik ska undvikas efter ett
klockslag. Håbo kommuns miljöavdelnings rekommendation om tider för musikspelning
följs i normalfallet.
Beslut i ett ärende kan också förenas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av
ett tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen
där en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera prövotiden.

