
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-03-25  

Socialnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Susanna Kraftelid (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Bo Johnson (M) 

Farid Chibout (Båp) 

Carol  Lundahl Moore  (SD) 

 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 2 april 2019, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.30 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Farid Chibout 

3. Tid för justering Måndag 8 april, kl.16:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5.  
Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Sjöutsikten - omedelbar justering 

Dnr 2018/00035  

 

6.  
Ansökan om serveringstillstånd Restaurang La Casetta - omedelbar justering 

Dnr 2019/00006  

 

7.  
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Restaurang Vita Älgen - omedel-

bar justering 

Dnr 2019/00003  

 

8.  
Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alko-

holservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 

Håbo kommun  

Dnr 2018/00048  

 

9.  
Ekonomiuppföljning 2019 

Dnr 2019/00014  

 

10.  
Begäran om yttrande av tillståndspliktig verksamhet, Safe-Care AB 

Dnr 2019/00009  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-03-25  

Socialnämnden 
 

 

11.  
Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Dnr 2019/00002  

 

12.  
Information från socialförvaltningen 

Dnr 2019/00001  

 

Information från Ungdomsteamet och Bålstapolarna, enhetschef Göran Granath 

13 

 

 

  

Susanna Kraftelid 

Ordförande 

 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-21 SN 2018/00035 nr 32168 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkoholhandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

 

Ansökan om serveringstillstånd, Lisen & Evas Restaurang AB  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden tillstyrker Lisen & Evas Restaurang Aktiebolags 

ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för servering av 

spritdrycker, vin, mellanöl, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 

alllmänheten, med serveringstid klockan 11.00-01.00 året runt. 

2. Socialnämnden beslutar att paragrafen omedelbart justeras.     

Sammanfattning 

Bolagsmännen bedriver restaurangverksamhet på Skokloster Camping och 

har ett provisoriskt serveringstillstånd (SN 2018/00035 nr 31486) i väntan 

på slutligt beslut i nämnd.  

Ärendet 

Lisen & Evas Restaurang AB (organisationsnummer  ansöker 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen. Serveringsstället är Restaurang Sjöö-Utsikten i Skokloster.  

 

Remiss har översänts till polismyndigheten och skatteverket som inte har 

något att erinra. Den ena av delägarna har privata skulder hos Kronofogden. 

Hon har av olika anledningar – som framgår av underlagen (nr 32160) – inte 

kunnat göra en uppgörelse ännu, men avser att ordna en avbetalningsplan 

hos Kronofogden samt kontakta fordringsägarna.  

Den resultatbudget som inlämnats för 2019 uppvisar intäkter för mat vilka 

med råge överstiger de budgeterade intäkterna för alkoholförsäljning. 

 

Den gångna sommaren var delägarna måna om att försäkra sig om att före-

bygga eventuella ordningsstörningar i serveringen genom att hyra in ord-

ningsvakter, men dessa fick avbokas då det inte förekom några olägenheter. 

 

Vid sedvanlig prövning av sökanden, registreringsbevis med F-skattebevis, 

arrendeavtal, personbevis, godkänt kunskapsprov framkommer inga skäl till 

avslag för ansökan om serveringstillstånd.  

Uppföljning 

Uppföljning sker regelbundet utifrån Håbo kommuns tillsynsplan för yttre 

och inre tillsyn.   

Beslutsunderlag 

– Ansökan 

– Intyg om kunskapsprov 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-03-21 SN 2018/00035 nr 32168 

 

 

– Yttrande från Polisen 

– Remissvar från Skatteverket 

– Remissvar från Kronofogdemyndigheten 

– Arrendeavtal 

– Registreringsbevis 

– Personbevis 

– Verksamhetsinriktning 

– UC kreditupplysningar 

– Menyer 

– E-post från sökanden om att skorstensfejarmästarens besiktning varit 

utan anmärkning 

______________ 
Beslut skickas till 
Polismyndigheten 

Kommunens livsmedelshandläggare 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Lisen & Evas Restaurang AB    



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-21 SN 2019/00006 nr 32169 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkoholhandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 
enskild firma Azhi A. Rahim 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beviljar enskild firma Azhi A. Rahim, 

organisationsnummer  med serveringsställe La Casetta, 

Stockholmsvägen 7, Bålsta, stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och till slutet sällskap. De drycker som tillståndet gäller är 

spritdrycker, vin, mellanöl, starköl och andra jästa alkoholdrycker 

klockan 11.00-23.00. Uteserveringen ska vara utrymd senast en 

halvtimme efter att serveringstiden har gått ut. 

2. Socialnämnden beslutar att paragrafen omedelbart justeras.     

Sammanfattning 

Sökanden har tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på slutligt beslut i 

nämnd genom delegationsbeslut, SN 2019/00006 dokumentnummer 32086.  

Ärendet 

Enskild firma Azhi A. Rahim ansöker stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Serveringsstället är La Casetta.  

 

Remiss har översänts till Polismyndigheten, Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten vilka inte har något att anmärka gällande ansökan. 

Vid sedvanlig prövning av sökanden, registerutdrag från Skatteverket, 

personbevis, godkänt kunskapsprov, hyreskontrakt etc. framkommer inga 

skäl till avslag för ansökan om serveringstillstånd. 

Uppföljning 

Uppföljning sker regelbundet utifrån Håbo kommuns tillsynsplan för yttre 

och inre tillsyn.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr SN 2019/00006 nr. 32169, daterad 2019-03-21 

– Ansökan från enskild firma Azhi A. Rahim 

– Remissvar från Polisen, Skatteverket och Kronofogden 

– Personbevis 

– Registrering av livsmedelsanläggning, Bygg- och miljöförvaltningen, 

Håbo kommun 

– Registerutdrag, Skatteverket, avseende skatteform, moms- och 

arbetsgivarregistrering 

– Verksamhetsinriktning 
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– Kontoutdrag 

– Branschvana (förteckning) 

– Resultatbudget för första räkenskapsåret (enligt vilken intäkterna för 

försäljning av mat överstiger intäkterna för alkoholförsäljning) 

– Ritning över restauranglokal med uteservering 

– Hyreskontrakt för lokal 

– Avtal om överlåtelse av rörelse i konkurs 

– Intyg om kunskapsprov i alkohollagstiftningen 

– Menyer 

______________ 
Beslut skickas till 
Polismyndigheten 

Kommunens livsmedelshandläggare 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Enskild firma Azhi A. Rahim    



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-21 SN 2019/00003 nr 32170 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, alkoholhandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 
Solsal AB 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beviljar Solsal AB, med serveringsställe Vita Älgen, 

Enköpingsvägen 8E, Bålsta, stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och till slutet sällskap. De drycker som tillståndet gäller är 

spritdrycker, vin, mellanöl, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 

serveringstid mellan klockan 11.00 till 01.00. Uteserveringen ska vara 

utrymd senast en halvtimme efter att serveringstiden har gått ut.   

2. Socialnämnden beslutar att paragrafen omedelbart justeras.   

Sammanfattning 

Sökanden har tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på slutligt beslut i 

nämnd genom delegationsbeslut, SN 2019/00003 dokumentnummer 32075.  

Ärendet 

Solsal AB (organisationsnummer  ansöker stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 

Serveringsstället är Vita Älgen. 

Yttrande har inhämtats från Polismyndigheten som inte har något att 

anmärka gällande ansökan. Yttrande har inhämtats från Skatteverket och 

Kronofogdemyndigheten, vilka inte har något att anmärka avseende 

restförda skatteskulder. 

Yttrande har dessutom inhämtats från Dalslands & Säffles alkohol- och 

tobaksenhet, som inte har några anmärkningar registrerade avseende 

sökandens tidigare serveringstillstånd i Säffle.  

Vid sedvanlig prövning av sökanden, registreringsbevis, personbevis, 

godkänt kunskapsprov, hyreskontrakt etc. framkommer inga skäl till avslag 

för ansökan om serveringstillstånd.  

Uppföljning 

Uppföljning sker regelbundet utifrån Håbo kommuns tillsynsplan för yttre 

och inre tillsyn.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse SN 2019/00003 nr 32170, daterad 2019-03-21 

– Ansökan från Solsal AB, SN 2019/00003 

– Remissvar från Polisen, Skatteverket och Kronofogden 
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– Personbevis 

– Registreringsbevis aktiebolag 

– Registreringsbevis av livsmedelsanläggning 

– Intyg om branscherfarenhet 

– Ritning över restauranglokal 

– Resultatbudget över första verksamhetsåret (enligt vilken intäkterna från 

försäljning av mat märkbart överstiger intäkterna från alkohol) 

– Verksamhetsinriktning 

– Hyreskontrakt 

– Köpekontrakt inventarier 

– Transaktionsdetaljer 

– Intyg, kunskapsprov om alkohollagstiftningen 

– Menyer 

– Yttrande, Dalslands & Säffles alkohol- och tobaksenhet 

______________ 
Beslut skickas till 
Polismyndigheten 

Kommunens livsmedelshandläggare 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Solsal AB    



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-26 SN 2018/00048 nr 32175 

Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare 
0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och 
tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt 
vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya riktlinjer 

för serveringstillstånd att gälla från 2019-07-01. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen att gälla från 

2019-07-01. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och 

tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria 

läkemedel att gälla från 2019-07-01.  

4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut 

KF §124, 2012/43 nr. 2012.2002.   

     

Sammanfattning 

I nuläget är alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad genom 

avgifter. 

Vid en jämförelse med grannkommuner visar det sig att Håbo kommun inte 

tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Enligt riktlinjer för styrdokument (2017-12-04 §149) ska riktlinjer ses över 

årligen och senast våren efter varje mandatperiodsskifte. Senaste översynen 

av riktlinjer och taxor för alkoholtillstånd gjordes 2012.  

Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja 

folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala 

skadeverkningar.  

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september 2018 påtalade 

Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och 

vissa receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet 

tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. Socialförvaltningen 

bedömer att handläggaren behöver gå upp till 50-60 % tjänstgöring för att 

hinna med att fullgöra sina uppgifter enligt lag. Det är viktigt att 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-03-26 SN 2018/00048 nr 32175 

 

 

skattemedel inte används för handläggning och tillsyn, inte minst med tanke 

på att alkohollagen är en skyddslagstiftning i syfte att motverka 

hälsomässiga skador. Därför behöver intäkter tas ut som motsvarar 

kommunens kostnader.  

För tillsyn och för prövning av ansökan om serveringstillstånd får 

kommunerna enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen ta ut avgifter. 

”Kommunerna har därmed möjlighet att finansiera kostnader, som förslagen 

kan medföra, med avgifter” (Prop. 2009/10:125, En ny alkohollag, s. 149).  

För att möta upp ovanstående föreslår Socialnämnden att 

Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer samt taxor och avgifter. 

Dessa har justerats till en nivå som motsvarar de taxor och avgifter som 

Enköpings kommun, vår grannkommun i länet, har. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med nya taxor och avgifter kan Håbo kommunen uppnå självfinansiering av 

alkoholhandläggarens tjänst, vilket påtalades av Länsstyrelsen vid 

tillsynsbesöket 2018. 

Uppföljning 

Enligt riktlinjer för styrdokument ska årlig uppföljning ske på 

tjänstemannanivå. Om behov finns för ändring av avgifterna ska nytt ärende 

gå till kommunfullmäktige för revidering av avgifterna.      

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26 

– Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 

folkölförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun 

– Bilaga ärende 2018 0048 Jämförelse med grannkommuner gällande 

avgifter alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna 

– Riktlinjer, för serveringstillstånd 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Berörda    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Socialnämnden 

Antaget 2019-04-02 SN § 
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Diarienummer SN 2018/00048 nr 32173 

Gäller för  Alkoholhandläggning, serveringstillstånd 

Tidpunkt för 2023-04-02 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner "[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]"  

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  



 

 RIKTLINJER 3(19) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-26 SN 2018/00048 nr 32173 

 

 

  

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd 
och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo 
kommun  

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för 
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 
Håbo kommun 3 

1. Inledning 5 

2. Syfte 5 

3. Avgränsning 5 

4 Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd 6 

4.1 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 6 

4.1.1 Handläggningstid 6 

4.1.2 Remissinstanser 6 

4.1.3 Kunskapsprov 7 

4.1.4 Serveringstid och risk för olägenheter 7 

4.2 Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 8 

4.2.1 Vad som är ett slutet sällskap 8 

4.2.2 Handläggningstid 8 

4.2.3 Remissinstanser 9 

4.2.4 Kunskapsprov 9 

4.2.5 Serveringstid och risk för olägenheter 10 

4.3 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 10 

4.3.1 Maximala antalet serveringstillfällen 10 

4.3.2 Handläggningstid 11 
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4.3.3 Remissinstanser 11 

4.3.4 Kunskapsprov 11 

4.3.5 Serveringstid och risk för olägenheter 12 

4.4 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 12 

4.4.1 Vad som är ett slutet sällskap 12 

4.4.2 Maximala antalet serveringstillfällen 13 

4.4.3 Handläggningstid 13 

4.4.4 Remissinstanser 13 

4.4.5 Kunskapsprov 13 

4.4.6 Serveringstid och risk för olägenheter 14 

4.5 Ändring i befintliga serveringstillstånd 14 

4.6 Uteservering 14 

4.7 När serveringstillstånd ej krävs 15 

5 Tillsyn 16 

5.1  Förebyggande tillsyn 16 

5.1.1 Utbildning i alkohollagen 16 

5.2 Inre tillsyn 16 

5.3 Yttre tillsyn 17 

6 Avgifter 18 

6.1 Avgift för handläggning 18 

6.2 Tillsynsavgift 18 

7 Beslut i ärenden om serveringstillstånd 19 

7.1 Beslutanderätt 19 

7.2 Beslut i avvaktan på nämndens beslut 19 

7.3 Beslut förenat med villkor 19 
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1. 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 2.7 När serveringstillstånd ej krävs beskriver de situationer då inget 

serveringstillstånd är nödvändigt. 
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4 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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4.2.5 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. 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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4.3.2 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. 
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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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4.4.6 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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4.7 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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5 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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5.3 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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6 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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7 Beslut i ärenden om serveringstillstånd 

7.1 Beslutanderätt 

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. 
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1. Inledning 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter dels för ansökan och 

dels för tillsyn av den som har serveringstillstånd 

Avgifterna formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 

fastställs av regeringen i september varje år. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. 

Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.  

 

2. Avgifter för serveringstillstånd i Håbo kommun  

 Avgifter serveringstillstånd 
% av 
prisbasbelopp Prisbasbelopp: 

    46 500 kr 

 
  år 2019  

Ansökningsavgift      

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten. 1 prov ingår 25,0% 11 625 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna 
sällskap 16,0% 7 440 kr 

ansökan, gemensam serveringsyta  10,0% 4 650 kr 

Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, 
drycker, serveringstid 10,0% 4 650 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande 
ändrade ägarförhållanden 5,0% 2 325 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade 
ägarförhållanden 10,0% 4 650 kr 

      

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 16,0% 7 440 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2,5% 1 163 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande  16,0% 7 440 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller 
serveringstid     

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
drycker eller serveringstid 4,5% 2 093 kr 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2,5% 1 163 kr 

      

Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 3,3% 1 535 kr 

Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 2,2% 1 023 kr 
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3. Avgifter för tillsyn alkohol 

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla 
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter 
baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. 

% av 
prisbasbelopp år 2019  

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 10,0% 4 650 kr 

      

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 20,0% 9 300 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 30,0% 13 950 kr 

Över 112 basbelopp 40,0% 18 600 kr 

Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd  5,0% 2 325 kr 

Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 10,0% 4 650 kr 

Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 
01,00 10,0% 4 650 kr 

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en 
påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det 
debiteras högsta avgiftsklass  3,0% 1 395 kr 

 

4. Avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria 
läkemedel 

 

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa 
receptfria läkemedel  

% av 
prisbasbelopp år 2019  

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 3,3% 1 535 kr 

Handläggning av nyanmälan försäljning folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel  5,5% 2 558 kr 

Årlig tillsynsavgift försäljning folköl och tobaksvaror vid samma 
tillfälle  6,5% 3 023 kr 

Öppnat tillsynsärende  10,0% 4 650 kr 

Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med 
anledning av befogade klagomål  2,5% 1 163 kr 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-02-25  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 7 Dnr 2018/00999  

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för till-
stånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 
Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden.  

Sammanfattning  

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade Länssty-

relsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa 

receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbe-

sök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är alkoholhandläggning-

en inte fullt ut självfinansierad genom avgifter. 

Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera 

alkoholdrycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av alko-

hol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ord-

ningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig 

negativt i jämförelse med grannkommunerna genom att släpa efter när det 

gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo 

Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att 

ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-11 § 15 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 17 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28 

Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 

2018-12-11 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att avgöra ärendet idag el-

ler återremittera det. Ordförande finner att kommunfullmäktige återremitte-

rar ärendet till socialnämnden.      
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden  
 
 

 



Ärende SN 2018/0048

Enköping 

Kommun

Upplands 

Bro 

Kommun 

Sigtuna 

Kommun

Avgifter serveringstillstånd år 2018

Gäller 

från 1 juli  

2019 NYTT 

KF beslut

Gäller nu 

KF 

beslutår 

2017

Gäller nu 

KF 

beslutår 

2016

Gäller nu 

KF 

beslutår 

2013

Ansökningsavgift 

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår 8 190 kr 12 000 kr 12 000 kr 11 600 kr 10 000 kr

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap 6 370 kr 7 500 kr 7 500 kr 11 600 kr

ansökan, gemensam serveringsyta 5 000 kr 5 000 kr

Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid 5 000 kr 5 000 kr 4 500 kr

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden 2 500 kr 2 500 kr 3 000 kr

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden 5 000 kr 5 000 kr 3 480 kr 5 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 4 095 kr 7 500 kr 7 500 kr 5 800 kr 4 000 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 910 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 160 kr 2 500 kr

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande 4 095 kr 7 500 kr 7 500 kr

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid 1 365 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 320 kr 1 500 kr

Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 455 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 740 kr 1 000 kr

Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 1 000 kr 1 000 kr 580 kr

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent 

serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

Enköping har 

andra 

intervaller 

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 3 640 kr 6 000 kr 6 000 kr 5 800 kr 5 500 kr

500001-1000000 8 120 kr

1000001- 10 440 kr

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 6 825 kr 7 500 kr 15 000 kr 7 500 kr

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 7 735 kr 10 000 kr 20 000 kr 10 000 kr

Över 112 basbelopp 10 920 kr 30 000 kr 30 000 kr 13 500 kr

Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd 910 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 320 kr 3 500 kr

Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00 5 000 kr 5 000 kr 2 320 kr

Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 5 000 kr 5 000 kr

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte 

rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass 2 000 kr 2 000 kr 1 160 kr 500 kr

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel 

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 1 500 kr 1 500 kr 1 160 kr

Handläggning av nyanmälan försäljning folköl 1 500 kr 1 500 kr 1 160 kr

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl 1 365 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 000 kr

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 1 365 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 160 kr 1 000 kr

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel 2 500 kr 2 500 kr

Öppnat tillsynsärende 5 000 kr 5 000 kr

Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål 1 000 kr 1 000 kr

Flera kommuner har tillsynsavgift för folköl och tobak vid samma tillfälle 2 300 kr 2 320 kr 1500

Håbo kommun 

Jämförelse av avgifter enligt akohol, tobaks- läkemedelslagarna mellan kommuner, alla har inte jämförbara 

avgifter, den rörliga tillsynsavgiften har olika kommuner olika gränser för omsättningen
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Tjänsteskrivelse, Ekonomiuppföljning per februari 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per februari 

2019.     

Sammanfattning 

Socialnämndens första prognos för 2019 visar på ett underskott med 

733 000 kronor. Underskottet beror främst på två delar.  

Budget för socialnämnden förutsatte att taxor och avgifter föreslagna till 

Kommunfullmäktige beslutades enligt förslag för att börja gälla från 1 mars. 

Då avgift för familjerådgivning avslogs och taxor och avgifter för 

alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-tillsyn återremitterades 

kommer det påverka möjligheten att ha en budget i balans. Verksamheten 

för alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels- ska vara 

självfinansierad genom avgifter och taxor och ska inte belasta 

skattebetalarna. Då nämnden ansvarar för att tillsyn sker enligt lagar och 

regler finns inte möjlighet att sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen 

kritiserade bland annat att tillräckliga resurser för tillsyns saknades. 

Det största underskottet finns i verksamheten institutionsplaceringar barn 

och unga. Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga 

medger inte ytterligare placeringar under året. Antal placeringar för 2019 

antas bli jämförbart med 2018 och det är en mycket låg nivå jämfört med 

tidigare år och även övriga kommuner. Förvaltningen kommer att utreda 

möjligheter till att sänka kostnader för pågående placeringar. 

Förvaltningen föreslår Socialnämnden att godkänna ekonomiuppföljning per 

februari.  

Ärendet 

Socialnämndens budget är inte i balans vid årets första prognos. Det finns 

flera bakomliggande delar som har bidragit till nämndens underskott; ej 

beslutade avgifter och institutionsplaceringar. 

Underskottet skulle vara ännu större om inte vakanta tjänster finns vilket 

uppstår endast under 2019. 

Kommunfullmäktige avslog avgifter för familjerådgivning vilket medför ett 

underskott på minst 88 000 kronor. 

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-

tillsyn återremitterades av kommunfullmäktige vilket medför ett ökat 

underskott med prognosticerat  262 000 kronor. Verksamheten ska vara 
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självfinansierad genom avgifter och taxor och ska inte belasta 

skattebetalarna. Då nämnden ansvarar för att tillsyn sker enligt lagar och 

regler finns inte möjlighet att sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen 

kritiserade bland annat att tillräckliga resurser för tillsyns saknades. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga medger 

inte ytterligare placeringar under året. Antal placeringar för 2019 antas bli 

jämförbart med 2018 och det är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år 

och även övriga kommuner. Förvaltningen kommer att utreda möjligheter 

till att sänka kostnader för pågående placeringar. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar på en budget i balans för 2019. 

Detta är mycket osäkert då många omvärldsfaktorer kan påverka utfallet 

kraftigt. Ett exempel på detta är utvecklingen inom arbetsförmedlingen som 

behöver följas noga. Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar 

under året , vilket bland annat befaras innebära ett ökat behov av 

kompletterande försörjningsstöd för de som annars varit självförsörjande 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det prognosticerade underskottet kommer utredas för att se om det finns 

möjlighet att sänka kostnader för pågående placeringar.  

Uppföljning 

Uppföljning sker enligt kommunens plan för ekonomiuppföljning, nästa 

ekonomirapport är delårsuppföljning per mars 2019.   

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, Ekonomiuppföljning per februrari 2019  nr 32166, 

daterad 2019-03-21 

– Ekonomiuppföljning februari 2019 

______________ 
Beslut skickas till 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Avdelningschefer Socialnämnd 

Ekonomichef, KS 

Förvaltningsekonom, KS 

Kommunstyrelsen    



2019-03-25 08:02 

 

Ekonomiuppföljning februari 2019 

Socialnämnden 
  



Socialnämnden, Ekonomiuppföljning februari 2019 2(4) 

Innehållsförteckning 

1 Driftredovisning ...................................................................................... 3 

2 Kommentarer till driftredovisning ............................................................ 3 

 

  



Socialnämnden, Ekonomiuppföljning februari 2019 3(4) 

1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Utfall jan-
feb 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -351 -399 -93 -447 -48 

Nämndadministration -128 -208 -7 -122 86 

Konsument- och energirådg -108 -40 -18 -40 0 

Tillstånd -181 0 -44 -262 -262 

Förvaltningsövergripande -6 304 -6 603 -1 211 -6 133 470 

Missbrukarvård för vuxna -4 135 -5 214 -698 -5 294 -80 

Barn- och ungdomsvård -29 375 -27 826 -3 893 -28 963 -1 137 

Familjerätt -2 090 -2 070 -351 -2 159 -89 

Övriga insatser vuxna -536 -1 940 -532 -1 940 0 

Ekonomiskt bistånd -15 776 -16 332 -1 959 -16 252 80 

Flyktingmottagande -1 067 -3 140 537 -2 893 247 

Arbetsmarknadsåtgärder -290 -157 -26 -157 0 

Summa -60 341 -63 929 -8 295 -64 662 -733 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens första prognos visar på ett underskott på 733 000 kronor. 

Alkoholtillstånd underskott 262 000 kronor 
Budgeten planerades med ny taxa gällande från 1 mars. Nu kommer 

Kommunfullmäktige tidigast besluta om ny taxa att gälla från 1 juli vilket medför lägre 

intäkter. Länsstyrelsen påpekade vid tillsyn under hösten 2018 att denna verksamhet ska 

finansieras helt av avgifter. 

Förvaltningsövergripande överskott 470 000 kronor 
På grund av vakanta tjänster blir personalkostnaden lägre än förväntat och totalt visar 

övergripande verksamheten ett överskott. Detta är en engångsföreteelse för 2019. 

Barn och ungdomsvård underskott 1,1 miljoner kronor 
Verksamheten har ett underskott jämfört med budget framförallt för 

institutionsplaceringar som påbörjade under föregående år. Dessa placeringar svarar bra 

mot dessa individers specifika behov av individuella stödinsatser. Det finns idag inget 

ekonomiskt utrymme för ytterligare placeringar under året. 

Familjerätt underskott 89 000 kronor 
Budget är planerad med intäkt för besök på familjerådgivning. Då kommunfullmäktige 

avslog denna avgift kommer underskott uppstå. 

Ekonomiskt bistånd överskott 80 000 kronor 
Inom ekonomiskt bistånd behöver utvecklingen inom arbetsförmedlingen följas noga. 

Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar under året, vilket bland annat 

befaras innebära ett ökat behov av kompletterande försörjningsstöd för de som annars 

varit självförsörjande genom aktivitetsstöd. Eftersom det i dagsläget inte finns 

detaljerad information om detta läggs prognos utifrån det som är känt i dagsläget. En 

noggrannare analys kommer genomföras till delårsrapporten. 

Flyktingmottagande överskott 247 000 kronor 
Prognosen för flyktingmottagandet visar på ett positivt resultat jämfört med budget. 

Under 2018 genomfördes ett omfattande arbete med att sänka kostnader för placeringar 
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och stötta individer att bli självförsörjande vilket kommer märkas under 2019. 

Resultatet på flyktingmottagandet för ensamkommande påverkas ständigt av antal 

beviljade uppehållstillstånd och antal som blir självförsörjande. 

2.1 Är ekonomin i balans? 

Socialnämndens budget är inte i balans vid årets första prognos. Det finns flera 

bakomliggande  delar som har bidragit till nämndens underskott; ej beslutade avgifter, 

institutionsplaceringar och försörjningsstöd. 

Underskottet skulle vara ännu större om inte vakanta tjänster finns vilket uppstår endast 

under 2019. 

Kommunfullmäktige avslog avgifter för familjerådgivning vilket medför ett underskott 

på minst 88 000 kronor. 

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-tillsyn 

återremitterades av kommunfullmäktige vilket medför ett ökat underskott med 

prognosticerat  262 000 kronor. Verksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter 

och taxor och ska inte belasta skattebetalarna. Då nämnden ansvarar för att tillsyns sker 

enligt lagar och regler finns inte möjlighet att sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen 

kritiserade bland annat att tillräckliga resurser för tillsyns saknades. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga medger inte ytterligare 

placeringar under året. Antal placeringar för 2019 antas bli jämförbart med 2018 och det 

är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år och även övriga kommuner. Förvaltningen 

kommer att utreda möjligheter till att sänka kostnader för pågående placeringar. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar på en budget i balans för 2019. Detta är mycket 

osäkert då många omvärldsfaktorer kan påverka utfallet kraftigt. Ett exempel på detta är 

utvecklingen inom arbetsförmedlingen som behöver följas noga. Arbetsförmedlingen 

har indikerat större förändringar under året , vilket bland annat befaras innebära ett ökat 

behov av kompletterande försörjningsstöd för de som annars varit självförsörjande 

genom aktivitetsstöd. 

  Effekt, tkr 

Obalans vid årets början -1 203 

  

Åtgärder för att komma i balans:  

Vakanta tjänster enligt plan 470 

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-tillsyn beslutas 
enligt remitterat förslag att gälla från 1 juni 

130 

Utreda minskade kostnader för placeringar, osäkert på vilken summa det kan bli. 603 

Återstår att åtgärda 0 

Summa (ska bli noll) 0 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-03-25 SN2019/00002  nr32171 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, redovisning av delegationsbeslut mars 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av 

delegationsbeslut avseende flyktingmottagande, individ- och 

familjeomsorg och familjerätt för perioden 2019-02-18 till och med 

2019-03-25 har skett 

2. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av 

delegationsbeslut med stöd av Alkohollagen (2010:1622) för perioden 

2019-02-18 till och med 2019-03-25 har skett    

Sammanfattning 

Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsförteckning 

ska redovisas nämnden löpande. 

Beslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg och 

familjerätt för angiven period redovisas nämnden i separat förteckning vid 

nämndens sammanträde. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen (2010:1622) för 

perioden redovisas nedan: 

2019-03-19 tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Håbo Marknads, 

SN2018/00051 nr 32136.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32171, daterad 2019-03-25 

– Delegationslistor från Treserva 

– Delegationsbeslut nr32136, daterad 2019-03-19 

______________ 
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