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1 Alkohollagen  

Alkohollagen (SFS 2012:1622) – en social skyddslagstiftning 

Alkohollagens syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar.  Det är speciellt angeläget att regelverket 
ger barn och unga det skydd som behövs. Prop. 2009/10:125. I de fall 
alkoholpolitiska risker ställs mot företagsekonomiska intressen ska de 
alkoholpolitiska aspekterna väga tyngre och vara avgörande (jmf prop. 1994/95:89 
s 62). 

1.1 Riktlinjer 
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som 
gäller när man söker serveringstillstånd.  Syftet är att den som söker tillstånd ska 
kunna förutse om en verksamhet som planeras kan ges tillstånd, och ge vägledning 
vid handledning och beslut så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika 
inom kommunen. Riktlinjerna ska också ge en att bättre förståelse för hur lagen 
och föreskrifterna tillämpas. Riktlinjerna ska revideras varje valår och speglar 
kommunens ambitionsnivå och uppfattning. 

 

1.2 Allmänt om nationell strategi  
Riksdagen beslutade 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings 
och tobakspolitiken (ANDT). Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade sociala skador orsakade 
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Förutom det övergripande målet finns 
sju långsiktiga mål för ANDT-politiken: 

• Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

• Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, 
doping eller tobak. 

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel 
eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska succesivt minska.  

• Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.  

• Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård, 
stöd av god kvalitet. 

• Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel ska minska. 

• En folkhälsobaserad och restriktiv syn På ANDT inom EU och 
internationellt.  
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2 Ansökan och handläggning 

En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav. 
Socialnämnden i Krokoms kommun ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt 
Alkohollagen (2010:1622) 

Ansökan om serveringstillstånd kan avse stadigvarande servering året runt eller 
årligen under en viss tidsperiod. Ansökan kan också avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle till allmänheten eller slutna sällskap. Med enstaka 
tidsperiod avses enligt praxis från tidigare lagstiftning några dagar upp till ett par 
månader. Tillfällig servering förutsätter att det inte är frågan om regelbundet 
återkommande verksamhet. 

Rättsregel  
Enligt 5 § i alkoholförordningen ska kommunen fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har 
kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.  

Förutsättningen för att kunna göra en bedömning om verksamheten är att ansökan 
är komplett. Genomgång och utredning av ansökan görs av alkoholhandläggaren.  
Det den sammanvägda bedömningen av alla delar i ansökan som man tittar på vid 
bedömning om serveringstillstånd.  

Utredning om tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten presenteras för 
socialnämndens ordförande eller övriga delegat som fattar beslut. Om ansökan 
avslås fattas beslut av socialnämnden. 

 

Tillstånd ges utifrån följande kriterier. 

• Sökandens lämplighet (8 kap 12§ alkohollagen) 

• Serveringsställets lämplighet (8 kap 14-16§§ alkohollagen) 

• Alkoholpolitiska hänsyn (8 kap 17§ alkohollagen)  
 

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn. Förutom att sökanden ska 
uppfylla alkohollagens krav ska sökanden följa de riktlinjer som är tagna av 
fullmäktige. 

Utredning om serveringstillstånd mot allmänheten presenteras för socialnämndens 
delegater som fattar beslut.  

Ansökningsblanketter och anvisningar om serveringstillstånd finns på Krokoms 
kommuns hemsida, krokom.se.  

 

För stadigvarande serveringstillstånd tas hänsyn till bland annat följande aspekter: 

• Sökandens personliga och ekonomiska lämplighet samt kunskaper i 
alkohollagen. 
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• Lokalerna ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt och köket ska vara 
registrerade som kök med högriskhantering (vanlig lägenhetsspis och 
mikrovågsugn för uppvärmning av prefabricerade matvaror anses inte vara 
tillräcklig) 

• Menyn ska bestå av ett flertal förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter 
klockan 23 erbjuds gästerna ett enklare utbud av maträtter.  

• Det ska finnas ett lämpligt utbud av alkoholfria alternativ i förhållande till 
de alkoholdrycker som erbjuds.  

• Omgivningsstörningar, serveringsställets miljö, placering, överetablering, 
ungdomshänsyn, ungdomlig publik upp till 25 år, om det är kända 
problemområden samt verksamhetens inriktning. 

• Det ska finnas ett tillfredställande antal sittplatser på serveringsytan. 
• Om förhållandena ändras i tillståndet, exempelvis ombyggnad eller nya 

ägare/styrelsemedlemmar ska detta anmälas till kommunen. 
 

Yttranden hämtas från Polismyndigheten, Bygg- och miljönämnden, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten samt Räddningstjänsten.  

 

För tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten tas hänsyn till bland annat 
följande aspekter: 

• Sökandens personliga och ekonomiska lämplighet och kunskaper i 
alkohollagen (kunskapsprov). Kunskapsprovet är giltigt i tre år. 

• Serveringslokalerna ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt samt 
registrerade som livsmedelsanläggning hos Bygg- och miljönämnden. 

• Serveringsytan ska vara överblickbar och tydligt avgränsad  

• Det ska finnas ett varierat utbud av lagad/tillredd mat under hela 
serveringstiden av alkoholdrycker. 

• Det ska finnas ett lämpligt utbud av lättdrycker i förhållande till de 
alkoholdrycker som erbjuds. 

• Det ska finnas ett tillfredställande antal sittplatser på serveringsyta. 
 

• Omgivningsstörningar, serveringsställets miljö, överetablering, 
ungdomshänsyn, ungdomlig publik upp till 25 år, om det är kända 
problemområden samt verksamhetens inriktning. 

 
 
Yttranden hämtas från Polismyndigheten, Bygg- och miljönämnden och 
Räddningstjänsten. Yttrande kan även hämtas från skattemyndigheten.  

 

För tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap tas hänsyn till bland annat 
följande aspekter: 

• Sökanden ska vara personligt lämplig samt ha kunskaper i alkohollagen 
(kunskapsprov) 
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• Tillredd/lagad mat ska erbjudas under hela serveringstiden. 

• Pris alkoholdrycker får inte vara lägre än inköpspriset.  

• Medlemskretsen ska vara känd före arrangemanget. 

• Det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt 
sammanband mellan medlemmarna. 

• Omgivningsstörningar, serveringsställets miljö, överetablering, 
ungdomshänsyn, ungdomlig publik upp till 25 år, om det är kända problem-
områden samt verksamhetens inriktning. 
 

Yttrande hämtas från Polismyndigheten.  

. 

2.1 Handläggningstider  
Handläggningstiden tills ett färdigt förslag till beslut gäller från det att ansökan är 
komplett. Handläggningstiden är längre under sommaren.   

• Stadigvarande serveringstillstånd som inlämnats kompletta 6-7 veckor 

Stadigvarande serveringstillstånd som inlämnats kompletta  

under perioden 1 juni-10 augusti   6-8 veckor 

• Tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten som  

inlämnats kompletta   4-5 veckor 

Tillfälliga serveringstillstånd som inlämnats kompletta 

 under perioden 1 juni – 10 augusti    4-8 veckor 

• Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap som 

 inlämnats kompletta   1-2 veckor 

• Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap som 

 inlämnats kompletta under perioden 1 juni- 10 aug 1-4 veckor 

2.2 Sökandes lämplighet 
Enligt 8 kapitlet § 12 alkohollagen ska sökanden vara personligt och ekonomiskt 
lämplig att bedriva verksamheten för att få serveringstillstånd. Vidare ska sökanden 
ha godkända kunskaper om alkohollagen.  

Enligt 8 kapitlet 11 § och 16 § alkohollagen ska kommunen vid en ansökan om 
serveringstillstånd hämta yttranden från polis och räddningstjänst.  

2.3 Serveringsställets lämplighet 
Enligt alkohollagen 8 kapitlet 14 § ska ett serveringstillstånd avse ett visst 
avgränsat utrymme där alkoholservering är tillåtet. Enligt 8 kapitlet 15 § ska 
serveringsstället ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering i förhållande till 
serveringslokalens storlek.  
Ett riktmärke är att 25 % av gästerna ska kunna sitta vid ett bord. 
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2.3.1 Kökskrav och matutbud 
Enklare rätter, är till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i 
mikrovågsugn. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 15 § ska det finnas ett eget kök i anslutning till 
serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Efter 
klockan 23:00 får utbudet av mat begränsas till ett fåtal enklare rätter.  

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 22 § ska det finnas utöver alkoholdrycker ett 
tillfredsställande urval av lättdrycker.  

2.4 Olägenheter på grund av serveringsställets placering eller 
andra skäl 

Enligt 8 kapitlet 17 § får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsställets 
placering eller andra skäl kan medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa även om övriga krav som 
uppställts i lagen är uppfyllda. 

Kommunen tittar på följande omständigheter vid bedömning om serveringsställets 
placering eller andra skäl 

• Inriktning på serveringsstället, till exempel om verksamheten vänder sig till en 
ung målgrupp under 25 år, exempelvis idrottsevenemang.   

• Närhet till skola eller annan plats dör ungdomsverksamhet sker.  

• Verksamhetens placering, exempelvis i livsmedelsbutik, shoppingcentrum. 

• Omgivningsstörningar, serveringsställets miljö, överetablering, 
ungdomshänsyn eller om det är kända geografiska problemområden.  

Kommunen lägger stor vikt av vad Polisen och Bygg- och miljönämnden säger i 
sina remissvar.  

 

2.5 Villkor som kan meddelas vid serveringstillstånd 
 

Följande villkor kan bland annat meddelas vid serveringstillstånd: 

• Förordnade ordningsvakter beroende på serveringstid eller typ av evenemang. 

• Olika serveringstider beroende på typ av evenemang, typ av lokal eller om det 
finns risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller särskild risk 
för människors hälsa och för att inga ungdomar ska bli serverade alkohol.  

• Endast tillåta bordsservering för att personalen ska ha större koll på 
serveringen av alkohol. 

• Vid längre öppettider än till klockan 01.00 kan kommunen villkora om 
kunskaper i utbildningen, Ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal.  
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2.6 Överklagan 
Folkhälsomyndigheten eller kommunens beslut enligt alkohollagen eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Beslut som går den sökande emot helt eller delvis skall 
åtföljas av information om hur man överklagar beslutet. 
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3 Riktlinjer vid servering  

 

Som stöd för personalen bör serveringsstället ha en alkohol- och drogpolicy med 
regler och förhållningssätt kring hur verksamheten ska bedrivas.  

Vid tillståndsgivningen tar kommunen hänsyn till omgivningsstörningar, 
serveringsställets miljö, placering, ungdomshänsyn, ungdomlig publik upp till 25 
år, om det är kända problemområden och verksamhetens inriktning. Verksamheter 
såsom sexklubbar och drogliberala rörelser är inte lämpliga att ha 
serveringstillstånd. 

Kommunen lägger stor vikt på vad remissinstanserna säger i sina yttranden. 

 

3.1 Ordning och nykterhet 
Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska skador i möjligaste mån förhindras vid 
försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och 
nykterhet på försäljningsstället. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet 
iakttas och att störningar på grund av oordning och nykterhet undviks.  

 
Riktlinjer 
 
Kravet på ordning och nykterhet gäller både på serveringsstället och i dess närhet.  
Försäljning och servering av hela flaskor, hinkar med öl eller så kallade 
shotsbrickor tillåts inte. Det gäller både för en person samt eller till en grupp av 
personer.   

 

3.2 Ansvarsfull alkoholservering 
 

Restaurangen är en miljö där många ungdomar för första gången kommer i kontakt 
med narkotika och alkohol. Krokoms kommun beslutade 2006 att arbeta enligt 
metoden, Ansvarsfull alkoholservering för att minska berusning och våld på och 
kring serveringsställena. Metoden fokuserar på utbildning av serveringspersonal 
och krögare. Övriga delar i metoden är tillsyn, policy, kartläggning samt 
samverkan mellan krögare polisen och kommunen. 

Riktlinjer 
Vid längre öppettider än till klockan 01.00 kan kommunen villkora om kunskaper i 
utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering för serveringspersonal” 
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3.3 Idrott, ungdomsverksamhet och alkoholservering  
 

Riktlinjer 
Kommunens praxis är att det inte är lämpligt att servera alkoholdrycker vid 
idrottsevenemang. Vid bedömningen tittar kommunen på verksamhetens inriktning, 
om det är kända geografiska problemområden samt ungdomshänsyn. Ingen 
alkoholservering ska tillåtas vid evenemang riktade mot barn under 18 år.  

 

3.4 Serveringstider 
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § om serveringstider syftar främst till att motverka 
olägenheter som onykterhet och oordning, och om det kan innebära särskild risk för 
människors hälsa. Normaltiden för alkoholservering är mellan klockan 11:00 och 
01:00. 

Riktlinjer 
Vid prövning om serveringstider efter klockan 01:00 lägger kommunen stor vikt 
vid vad Polismyndigheten och Bygg- och miljönämnden säger i sina yttranden samt 
att personalen har genomgått utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” 
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4 Tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten 
och slutna sällskap 

Enligt 8 kapitlet 2 § kan ett tillfälligt serveringstillstånd meddelas för servering till 
allmänheten eller slutet sällskap. Tillfälliga serveringstillstånd är enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt). 

Remissinstanser vid tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten är: 

• Polismyndigheten som bedömer sökandens lämplighet, serveringstider, 
ordnings- och säkerhetsläget samt bedömning av antalet förordnade 
ordningsvakter vid tillfället.  

• Räddningstjänsten som bedömer brandsäkerheten.  

• Miljö- och hälsoskyddskontoret som bedömer livsmedelshanteringen och risk 
för störningar i miljön.  

• Skattemyndigheten bedömer sökandens ekonomiska lämplighet.  

 

4.1 Riktlinjer för tillfälliga tillstånd  
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. 
Därför kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tolv enstaka 
tillfällen per år. För mer omfattande verksamhet ska ett stadigvarande tillstånd 
sökas. 

Föreningar och klubbar som har någon form av kommunalt stöd till sin 
ungdomsverksamhet ska i regel inte få serveringstillstånd samma år som stödet 
beviljats. Dock kan undantag förekomma.  

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

Tillredd mat ska kunna erbjudas under tiden alkoholdrycker serveras. Två till tre 
maträtter ska presenteras.   
 
Priset på alkoholdryckerna inte får vara lägre än inköpspriset. 

 

4.1.1 Tillfälliga serveringstillstånd mot slutna sällskap 
Ett slutet sällskap har ett gemensamt intresse eller något annat innehållsmässigt 
samband mellan medlemmarna utöver det tillstånd som man sökt för. Exempel på 
ett gemensamt intresse är att alla är medlem i en förening eller jobbar på samma 
arbetsplats.  Medlemmarna ska vara kända innan arrangemanget. Om någon är 
okänd och som kan lösa medlemskap i entrén är det inte fråga om ett slutet 
sällskap. Ett slutet sällskap är inte samtliga boende på orten. Information om 
evenemanget får inte annonseras eller anslås på allmän plats om det inte klart 
framgår att det handlar om ett slutet sällskap.  
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Kommunen kan göra undantag för kunskapsprov för ett tillfälligt tillstånd för slutna 
sällskap vid ett enstaka tillfälle och som antas bara återkomma en gång. 
Exempelvis för ett bröllop.  

Inköp får endast göras på Systembolaget.  

Serveringstider prövas utifrån samma kriterier som för servering till allmänheten.  

 

Riktlinjer 
Tillfälliga serveringstillstånd för slutet sällskap ges högst för 12 tillfällen per år (en 
ansökan per tillfälle) för att inte det ska vara en regelbundet återkommande 
verksamhet. 
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5 Tillsyn  

Enligt 9 kapitlet 2 § och 3 § alkohollagen omfattar kommunens tillsynsansvar 
servering av alkoholdrycker samt marknadsföring av alkoholdrycker.  
Marknadsföringen ska vara måttfull. Den får inte vara påträngande, uppsökande 
eller uppmana gästerna till att dricka alkohol. Marknadsföringen får inte rikta sig 
mot barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år. 

Socialnämnden i Krokoms kommun ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn. 
Tillsynen består av följande delar: 

• Förebyggande tillsyn.  Det innebär råd och vägledning till tillståndshavaren 
samt information, nätverksträffar och arbete enligt metoden, Ansvarsfull 
alkoholservering. 

• Inre tillsyn. Kommunen granskar den som har provsmaknings- eller 
serveringstillstånd om tillståndshavaren fortfarande uppfyller alkohollagens 
krav om personlig eller ekonomisk lämplighet. Vidare undersöks 
restaurangrapporterna samt övervakning av restaurangernas marknadsföring 
i annonser och på webben. 

• Yttre tillsyn. Den yttre tillsynen sker både i och utanför restaurangerna 
utövas av tillsynsenheten och polismyndigheten, som också har 
tillsynsansvar över servering av detaljhandel med öl klass 11.  
Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde av serveringsställets alla lokaler, 
att ta del av bokföring och andra handlingar som rör verksamheten. Vid 
tillsynen tittar man bland annat på ordningen, gästernas berusningsgrad och 
att minderåriga inte serveras alkohol samt att serveringspersonalen begär 
legitimation av gäster som ser unga ut.  

Samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter såsom polisen, skatteverket 
eller räddningstjänsten.  
 
Riktlinjer 
 
Om det konstateras olägenheter på serveringsstället sker en återkoppling direkt till 
serveringsansvarig på plats efter tillsynen.  Ibland kan det finnas tillfällen då det 
inte är lämpligt eller möjligt att göra en återkoppling direkt. I dessa fall sker 
återkopplingen så fort som möjligt efter tillsynstillfället.  

 

5.1 Utredning och sanktioner 
Både den inre och yttre tillsynen kan leda till att en utredning inleds. Utredningen 
kan leda till förslag om sanktioner. Det kan vara erinran, varning eller återkallelse. 
Sanktionerna kan meddelas om man inte följer bestämmelserna enligt lag eller 
uppfyller de förutsättningar som gavs vid beslutet.  Syftet med erinran eller varning 
är att tillståndshavaren ska ges möjlighet att rätta till förhållandena.  
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6 Riktlinjer för folkölsförsäljning  

Enligt 1 kapitlet 8 § alkohollagen benämns öl med en alkoholhalt som överstiger 
2,25 volymprocent men inte 3,5 volymprocent som folköl.  Öl med en alkoholhalt 
som överstiger 3,5 volymprocent benämns som starköl.  

Försäljning av folköl i butik liksom servering av alkohol på restaurang regleras i 
alkohollagen (2010:1622).  

För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en årlig 
tillsynsavgift av dem som säljer folköl och tobak enligt alkohollagen 8 kap 10 §.  

 

6.1 Vad krävs för att få sälja folköl 
För att få sälja folköl krävs det att försäljningsstället är godkänt som stadigvarande 
livsmedelslokal. Butiken ska ha ett brett och varierat sortiment av matvaror. Det 
ska även finnas ett sortiment av lättdrycker, till exempel lättöl, alkoholfri öl eller 
läsk, i butiken. Folköl får säljas till den som fyllt 18 år. Vid misstanke om langning 
till underårig får folköl inte säljas eller om kunden är märkbart påverkad av alkohol 
eller andra berusningsmedel (3 kap.8§ alkohollagen).  

Vid servering av folköl är det en förutsättning att det samtidigt serveras mat samt 
att det även ska finnas ett sortiment av lättdrycker. Servering av folköl ska ske med 
återhållsamhet och inte leda till olägenheter i form av ordning och nykterhet.  

6.1.1 Anmälan och egenkontroll om folkölsförsäljning 
Anmälan om folkölsförsäljning samt servering av folköl görs till kommunen. 
Tillsammans med anmälan ska ett egenkontrollsprogram bifogas. Ägarbyte ska 
också anmälas till kommunen både av den som ska avsluta och den som ska ta över 
verksamheten.  

6.1.2 Sanktioner och överklagan  
Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl i sex månader om Alkohollagens 
regler inte följs.  Den som medvetet eller av misstag lämnar ut folköl till den som 
inte är 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för 
olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader (10 kap. 8§ 
alkohollagen).  

Beslut som kommunen har fattat kan överklagas hos allmän författningsdomstol. 
Det krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga till kammarrätten. 

 

Riktlinjer 
Försäljning vid idrottsarenor ska ske med återhållsamhet. Bedömning görs vid 
varje enskilt tillfälle. Alkoholpolitiska hänsyn tas samt om verksamheten riktar sig 
mot ungdomar under 18 år.  

Ansökningsblankett om försäljning/servering om folköl finns på Krokoms 
kommuns hemsida, krokom.se.  



RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH FOLKÖLSFÖRSÄLJNING 

17 

 

Kontakt  

Ansvarig nämnd Socialnämnden 

Krokoms kommun 

835 80 Krokom 

Telefon: 0640-161 00 
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