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Bakgrund 

En ny alkohollag trädde i kraft 1 januari 2011 (2010:1622). I lagen, 8:9 framgår 
att kommunen ska upprätta riktlinjer för tillämpningen av lagen och före-
skrifterna. Lagstiftaren anser att det är viktigt att kommunerna har tydliga 
riktlinjer som redogör för bland annat vilka hänsyn som tas till lokala för-
hållanden vid tillståndsprövningen. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd utgörs av Alkohollagen. Alkohol-
lagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och 
är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta följer att i de fall alkohol-
politiska hänsyn ställs mot t ex näringspolitiska frågor ska den alkoholpolitiska 
hänsynen ha företräde. 
 
Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå och bör 
revideras vart fjärde år. 
 
 
 

Syftet med riktlinjerna fö r serverings-
tillsta nd 

 

 Att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan 
ges tillstånd 

 Att en likabehandling inom kommunen ges till ansökningarna om 
serveringstillstånd. 

 
 
 

Na r kra vs serveringstillsta nd  

 
Serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkoholhaltiga drycker med en 
alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Dryckerna får bara serveras av anställd 
personal hos näringsidkare med serveringstillstånd. Med servering menas varje 



2 
 

form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det 
betyder att en alkoholdryck som ingår i en entréavgift eller deltagaravgift också 
är servering. 
  
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 
 
1) avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 
2) sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden 
för inköp av dryckerna och 
3) äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- 
eller lättdrycker. 
 
Detta innebär att den som anordnar en privat fest inte behöver serveringstill-
stånd om alkoholdrycker bjuds eller om gästerna får köpa dryckerna till högst 
inköpspris. Om festen hålls i en restaurang eller liknande lokal krävs serverings- 
tillstånd. 
 
 
 

Olika typer av serveringstillsta nd 

Ett serveringstillstånd gäller alltid försäljning av alkoholdryck på ett bestämt 
ställe. Följande typer av tillstånd kan lämnas: 
 

 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

 Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 

 Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap avseende 
cateringverksamhet 

 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap(personalfest, 
föreningsfest) 

 Tillfälligt vid pausservering(servering i konsert- eller teaterfoajé i 
pausen) 

 Tillfälligt vid provsmakning och mässor 
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Handla ggningstider öch beslut 

 
Rättsregel 
Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har 
kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska 
informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den 
ursprungliga tidsfristen har gått ut. 
 
Riktlinjer 
Åsele kommun strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i 
ärenden som rör serveringstillstånd för att möjliggöra att en ny tillståndshavare 
ska kunna starta upp så fort som möjligt. När en fullständig ansökan kommit in,  
dvs när begärda kompletteringar kommit in skickas ärendet på remiss till olika 
myndigheter.  
 
Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap – Beslut ska fattas inom 3 v. 
Beslutas av alkoholhandläggaren. 
 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Beslut ska fattas inom 3 mån, beslutas av 
allmänna utskottet. 
 
Stadigvarande serveringstillstånd – Beslut ska fattas inom 3 mån, beslutas av 
allmänna utskottet. 
 
Handläggningen av ärendet börjar när en komplett ansökan har inkommit. 
Ibland kan det föreligga faktorer som gör att handläggningstiden förlängs, till 
exempel remissvar. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott ansvarar för tillståndsgivning. Sociala 
avdelningen ansvarar för tillsyn avseende serveringstillstånd och försäljning av 
folköl och tobak. Miljöenheten utövar tillsyn i enlighet med tobakslagen 
avseende lokaler samt ansvarar för registrering av livsmedelsanläggning. 
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Yttranden 

Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 11 §  alkohollagen ska kommunen hämta in yttranden från 
Polisen yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten eller till slutna sällskap. Polisen ska även yttra sig vid en prövning 
av tillfälligt tillstånd till allmänheten när det rör sig om större arrangemang. 
 
Enligt 8 kapitlet 16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande 
servering vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som 
kommunen behöver beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd. 
 
Riktlinjer 
Åsele kommun  kan begära in yttranden från nedanstående: 

 Polismyndigheten – uppgifter angående den sökandes lämplighet, behov 
av ordningsvakter och serveringstider. 

 Räddningstjänsten – serveringslokalens lämplighet för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten informerar även tillstånds-
myndigheten om grundläggande brandskyddsbestämmelser inte följs av 
en tillståndshavare. 

 Skatteverket – uppgifter om bolaget samt om sökanden eller PBI(person 
med betydande inflytande) har några skulder eller andra anmärkningar 

 Kronofogdemyndigheten – uppgifter om bolaget samt om sökanden har 
några skulder eller andra anmärkningar. 

 Miljö- och byggnadsnämnden – uppgifter om livsmedelshantering, 
närboendestörningar eller andra olägenheter. 

 I särskilda fall kan remiss skickas till annan än ovan. 
 

Genom remissvaren erhåller kommunen en stor mängd information om den 
sökande. Man får uppgifter om den sökandes vandel, om den sökande är 
brottsligt belastad, om den ekonomiska skötsamheten om man har gjort rätt 
för sig till det allmänna(skatter, moms och arbetsgivaravgifter). 
 
Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta 
etableringen och miljöförvaltningens bedömning av störningsrisken för 
närboende ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövningen. 
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Ola genheter pa  grund av serverings-
sta llets bela genhet eller andra ska l 

 
Rättsregel 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 
serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras innebära  
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för 
människors hälsa. Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de 
tillämpar vid bedömningen, för att det ska bli tydligare för den som ansöker om 
serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga omständig- 
heter i det enskilda fallet. 
 
Riktlinjer 
Vid en ansökan om serveringstillstånd gör Åsele kommun en bedömning av 
sökt verksamhet utifrån olika kriterier. Polisens och miljöenhetens yttrande 
väger tungt. Bedömning av sökt verksamhet görs utifrån exempel: 
 

 Störningar för omgivningen 

 Specifika miljöer där tillståndsgivning bör ske restriktivt till exempel i 
närhet eller i anslutning till skolmiljöer, ungdomsgårdar 

 Restaurangens inriktning till exempel renodlad restaurang för 
matservering, restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som 
vänder sig till ungdomar 

 Idrottsanläggningar – Åsele kommun har en restriktiv syn på alkohol-
servering i samband med idrottsutövande eller i lokaler där sådant kan 
förekomma. En bedömning görs i varje enskilt fall utifrån de förutsätt-
ningar ansökan omfattar med särskilt fokus på arrangemangets art, 
publikens sammansättning vad gäller t ex ålder och risk för ordnings-
störningar. 
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Serveringstider 

 
Rättsregel 
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till 
att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om 
serveringstider är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken och social hän-
syn ska därför gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn. Att en 
konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför 
inte motivera bifall till en annan ansökan. När kommunen prövar en 
restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan innebära 
särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av 
att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när 
kommunen prövar sena serveringstider. 
 
Riktlinjer 
Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan 11 00 – 01 00. 
Tillståndsmyndigheten kan dock besluta om så kallad utsträckt serveringstid. 
Vid beslut om serveringstid väger polisens och miljöenhetens yttrande tungt. 
Det betyder att serveringstid efter kl 01 00 i vissa fall kan vara möjlig. 
 
Under Åsele sommar- och vintermarknad kan tillståndssökande beviljas ut- 
sträckt tid till längst klockan 02 00 efter prövning och bedömning. 
 
 
 
 

Ordning öch nykterhet 

 
Rättsregel 
Allmänna bestämmelser om försäljning – 3 kapitlet alkohollagen. 
Bestämmelser om servering och alkoholdrycker – 8 kapitlet alkohollagen. 
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I 1 kapitel 11 § står det att försäljning kallas servering om drycken ska förtäras 
på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även 
vid servering. 
3:5 och 8:20 i alkohollagen handlar om ordning där man säljer och serverar 
alkoholdrycker. Enligt 3:5 ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning 
och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykter-
het på försäljningsstället. Enligt 8:20 ska personal vid servering se till att mått-
fullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. 
 
Riktlinjer 
Serveringen av alkoholdrycker i Åsele kommun ska vara ansvarsfull och präglas 
av måttfullhet. Återhållsamhet ska vara fokus vid servering så att skadeverk-
ningarna av alkohol förhindras samt att kravet på ordning och nykterhet gäller 
såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. 
 
Servering av alkoholdrycker ska ske av serveringspersonal och får ej överlåtas 
till gäster för självservering. 
 
Enligt alkohollagen 8:21 ”På ett serveringsställe får åtgärder inte vidtas i syfte 
att förmå någon gäst till inköp av alkoholdrycker”. Detta innebär att tillfälliga 
prissänkningar på alkoholdrycker, så kallade Happy Hour inte får ske på ett 
sådant sätt att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas. Om en 
tillfällig prissänkning görs på alkoholdrycker ska samtliga drycker, d v s även 
alkoholfria sådana sänkas i motsvarande grad. Priset på mat ska alltid sänkas i 
motsvarande grad. 
 
 

 

Uteserveringar 

 
Rättsregel 
Enligt 8:14 i alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat 
utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serverings-
stället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serverings-
tider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan 
kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. An- 
ledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel de som 
bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet 
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med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 
utrymningstid, dvs 30 min efter den serveringstid som gäller för serverings- 
stället i övrigt. 
 
Riktlinjer 

 En uteservering ska normalt ligga i direkt anslutning till serveringsstället 
samt vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden där servering 
inte får förekomma. 

 Uteserveringen ska vara så belägen att den kan överblickas av 
serveringspersonalen som ska kunna kontrollera vilka gäster som får 
tillgång till alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår. 

 Tillståndshavaren ansvarar själv för att tillse att gatukontorets regler följs 
samt att eventuellt behov av bygglov efterlevs. 

 Klockan 01 00 anses som normal sluttid. Tidigare stängningstid ska över- 
vägas när det finns risk för störande av närboende och/eller ordnings- 
eller säkerhetsproblem kan förväntas uppstå 

 Serveringsytan utgörs av sittplatser vid bord, på en klart avgränsad yta i 
anslutning till restaurangen 

 Vid musikunderhållning ska ljudnivån på musiken hållas på en sådan nivå 
att närboende inte upplever sig som störda. 
 

 
 

Gemensamt serveringsutrymme 

 
Rättsregel 
I 8:14 i alkohollagen ges möjligheter för flera tillståndshavare att nyttja ett 
gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan 
beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker 
om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda 
villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt 
serveringsutrymme. 
 
Riktlinjer 
Lokalen eller platsen ska vara överblickbar och väl avgränsad. Tillståndsmyndig- 
heten kan komma att meddela särskilda villkor som exempelvis förordnade 
ordningsvakter, bordsservering och/eller personal på den gemensamma 
serveringsytan under den tid som servering pågår. 
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Villkör vid meddelande öm 
serveringstillsta nd 

 
Rättsregel 
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den 
meddelar tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alko- 
holpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut 
om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökningar av ett gällande 
tillstånd, t ex förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat 
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas 
i varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka 
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras. 
 
 
Riktlinjer 
Åsele kommun kan i samband med tillståndsgivningen även meddela olika slags 
villkor för serveringstillståndets giltighet. Vad som kan bli aktuellt avgörs från 
fall till fall. Exempel på vad villkoren kan avse: 
 

 Förordnande av ordningsvakter efter vissa klockslag eller vid olika typer 
av evenemang 

 Olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett 
serveringsställe 

 Olika serveringstider beroende av typ av evenemang  

 Antal gäster på serveringsstället 

 Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering 

 Utbildning för personalen vid sen serveringstid, t ex Ansvarsfull alkohol-
servering. 
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Stadigvarande tillsta nd till allma nheten 

 
 
Rättsregel 
Ägare/tillståndshavare AL 8:12 
Serveringstillstånd får endast meddelas till den som 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 de krav som ställs i Alkohollagen. 
 
Domar avseende våldsbrott, ekonomisk brottslighet, alkoholrelaterade brott 
samt misskötta betalningar av skatter, sociala avgifter och andra avgifter till det 
allmänna kan motivera avslag på ansökan. 
 
Den sökande bör  

- Inneha F-skattsedel 
- Registrerad  för moms 
- Registrerad som arbetsgivare(om anställda finns) 

 
Godkänt kunskapsprov krävs av minst hälften av styrelsens ledamöter, VD och 
aktieägare. En bedömning om andra personer har ett betydande inflytande ska 
göras i varje enskild fall. De ska då avlägga kunskapsprov. 

 
Serveringsansvarig AL 8:18 
Tillståndshavare eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn 
över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Det sista gäller inte vid rumsservering. Den serveringsansvarige 
ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga 
egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska anmäla till 
kommunen vilka personer som ska vara serveringsansvariga. 
 
Personal AL 8:18 
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett 
bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för 
uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte 
ordningsvakter som förordnats enligt 2:4(1980:578) om ordningsvakter. 
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Restaurangskolor med serveringstillstånd samt efter överenskommelse med 
skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd, får i utbildningssyfte 
anlita restaurangskolans elever. 

 
Lokal AL 8:15, 8:16 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 
 
Lokalerna ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
Livsmedelsverksamheten i lokalen ska enligt förarbetena till alkohollagen vara 
registrerad hos miljö- och byggförvaltningen 
Serveringslokalen ha ett tillräckligt antal sittplatser för matservering och vara  
överblickbar för personalen.  
Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. 
Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av 
serveringsställets totala yta och ska vara belägen i nära anslutning till matsalen. 
 
 
Kök AL 8:15 
Stadigvarande tillstånd får enligt alkohollagen 8 kapitlet 15 § endast beviljas om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt till-
handahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat(tillredd mat = råvaror som på 
något sätt har förädlats). 
 
Matutbud AL 8:15 
Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Enbart sallader 
eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser inte heller 
kravet på ett varierat utbud av maträtter. Tillståndshavaren ska kunna erbjuda 
såväl förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter kl 23 00 får matutbudet 
begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
 
Pausservering AL 8:15 
Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal 
under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. 
 
Provsmakning AL 8:6 
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förut- 
sättning att 
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1) Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de 
drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen 
ska äga rum. Tillståndshavaren ska innan arrangemanget äger rum göra 
en anmälan till kommunen. 

2) De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och 
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som ska 
erbjudas. 
 

Riktlinjer 

 Tillstånd beviljas normalt sett ej till serveringsställen som är belägna i 
känsliga områden i kommunen där olägenheter kan uppstå. Med känsliga 
områden avses områden med skolor, ungdomsgårdar och andra kända 
samlingsplatser för ungdomar eller idrottsarenor. 

 Ett serveringstillstånd får inte orsaka, eller bedömas orsaka oacceptabla 
störningar för de som bor i området. Polismyndighetens och miljö- och 
hälsokyddskontorets synpunkter väger tungt 

 Miljö- och hälsoskyddskontorets regler för livsmedelshanteringen ska 
följas 

 Spritdrycker ska serveras portionsvis så att serveringspersonalen kan ha 
uppsikt över berusningsgraden hos gästerna 

 En meny ska bestå av minst tre förrätter, tre huvudrätter och tre 
efterrätter. 

 Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser i lokalen dvs till minst hälften 
av det antal som maximalt ryms i lokalen 

 Målsättningen är att samtliga personer som arbetar med servering av 
alkoholdrycker(ej tillfälligt anställda) ska ha genomgått utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering. 
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Stadigvarande tillsta nd till slutna 
sa llskap 

 
Rättsregler  

 
1. Klubbtillstånd  AL 8:2 
Tillstånd kan meddelas för ett visst sällskap som en förening, företag, klubb 
eller personalgrupp. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under 
en viss tidsperiod.  
 
2. Festvåningstillstånd 
Ett så kallat festvåningstillstånd är ett tillstånd till en restaurangrörelse som på 
beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. 
 
3. Catering till slutna sällskap AL 8:4 
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas 
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där 
servering äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. 
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat 
för att få stadigvarande serveringstillstånd. 
 
 
Mat AL 8:15 
Tillstånd för servering till slutna sällskap får beviljas om serveringsstället 
tillhandahåller tillredd mat. Med tillredd mat menas att råvaror på något sätt ar 
förädlats. 
 
Kunskapsprov 
Är den sökande en förening ska minst hälften av föreningens styrelseledamöter 
avlägga kunskapsprov. 
Är sökanden ett restaurangföretag ska de som definieras som personer med 
betydande inflytande klara godkänt kunskapsprov. 
 
Sökandens lämplighet AL 8:12 
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Sökandens lämplighet granskas enligt samma modell som för stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Lokalens lämplighet 
Lokalens lämplighet granskas 
 
Riktlinjer 

 Klubbtillstånd - En ideell förening som söker serveringstillstånd ska ha en 
tillfredsställande organisation och ska ha antagit stadgar samt  organisa-
tionsnummer. 

 Ett serveringstillstånd får inte orsaka, eller bedömas orsaka oacceptabla 
störningar för de som bor i området. Polismyndighetens och Miljö-
kontorets synpunkter väger tungt 

 Spritdrycker ska serveras portionsvis så att serveringspersonalen kan ha 
uppsikt över berusningsgraden hos gästerna. 

 

 

 

Tillfa lligt tillsta nd till allma nheten 

Rättsregel 
Enligt 8:2 alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till all-
mänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en 
enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 
 
Lämplighet 8:12  
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att 
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. Prövningen av den 
sökandes lämplighet och ekonomiska förutsättningar görs på samma sätt som 
vid prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
 
8:12 sökanden ska även avlägga prov som visar att de kunskaper som krävs 
finns. 
 
Förfogande över lokal/mark AL 8:14 
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En grundläggande förutsättning för att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas 
för att den sökande kan uppvisa dokument som styrker att han/hon förfogar 
över den tilltänkta lokalen eller markytan. 
 
Mat AL 8:15 
Tillredd mat ska tillhandahållas. Tillredd mat innebär att råvaror har förädlats 
på något sätt. 
 
Riktlinjer 

 Tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten bör i första hand 
beviljas den som har stadigvarande serveringstillstånd 

 Tillfälliga tillstånd till allmänheten ska vara en del av ett större 
arrangemang. Inriktningen ska ej vara enbart dryckesinriktad 

 Vid tillfällig servering till allmänheten beviljas normalt sett endast 
tillstånd för servering av öl, vin och andra jästa alkoholdrycker 

 Tillstånd beviljas normalt sett ej till serveringsställen som är belägna i 
känsliga områden i kommunen där olägenheter kan uppstå. Med känsliga 
områden avses områden med skolor, ungdomsgårdar och andra kända 
samlingsplatser för ungdomar, idrottsarenor 

 Ett serveringstillstånd får inte orsaka, eller bedömas orsaka oacceptabla 
störningar för de som bor i området. Polismyndighetens och Miljö-
kontorets synpunkter väger tungt vid prövning av serveringstidens längd. 
Senare serveringstider än kl 01 00 ska normalt inte medges. Vid speciella 
tillfällen kan serveringstid till kl 02 00 medges.  

 Miljö- och hälsoskyddskontorets regler för livsmedelshanteringen ska 
följas. 

 En ansökan om tillfälligt serveringstillstånd kan maximalt omfatta 3 
månader i följd eller 12 tillfällen under ett år.  

 Vid arrangemang som sträcker sig över två eller flera dagar ska det finnas 
minst tre lagade/tillredda huvudrätter. Vid arrangemang som endast 
gäller 1 dag räcker det med en lagad/tillredd huvudrätt. 

 Vid evenemang som riktar sig till publik under 18 år ska 
serveringstillstånd inte medges 

 Tillfälligt tillstånd bör inte beviljas i avvaktan på stadigvarande tillstånd. 
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Tillfa lligt serveringstillsta nd till slutna 
sa llskap 

 
Rättsregel AL 8:2 
Ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller slutet 
sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle och kan avse servering i företag, förening eller annat 
slutet sällskap.  
 
Slutet sällskap 
För att det ska vara frågan om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är 
känd före det aktuella arrangemanget. Det är inget slutet sällskap om med-
lemsskap kan lösas i entrén. 
 
Det krävs även att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehålls-
mässigt samband mellan medlemmarna. 
 
Antalet medlemmar kan också vara av betydelse. Föreningar som omfattar 
en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för 
en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är 
normalt inte ett slutet sällskap. 
 
En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 
ordningslagens bestämmelser kan inte vara ett slutet sällskap i alkohollagens 
mening(OL 2:3). 
 
För att serveringstillstånd ska kunna beviljas krävs följande 

   Definitionen av ett ”slutet sällskap” ska uppfyllas 

 Tillredd mat ska tillhandahållas AL 8:14 

 Godkänt kunskapsprov krävs 

 Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 
Riktlinjer 

 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap kan endast 
omfatta 1 tillfälle/ansökan 

 Tillfälligt serveringstillstånd kan maximalt beviljas  12 ggr/år, därefter 
krävs stadigvarande tillstånd 
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 Förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha ett namn som kan 
särskiljas från andra och ha antagit stadgar och styrelse 

 Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap kan beviljas företag och 
myndigheter vid t ex personalfester 

 
 
 

Servering pa  sa rskilda böenden 

Rättsregel 
Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besökare till 
denne på sådana särskilda boenden som avses 

1) I 5:5 och 5:7 i socialtjänstlagen och 9:9 i lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

2) Vid vilka måltidsservice tillhandahålls 
 

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild 
kontroll över serveringen. 
 
Eftersom kommunen är skyldig att utöva tillsyn över särskilda boenden som 
serverar alkohol bör boendet lämna information till tillsynsmyndigheten om 
verksamhetens omfattning.  
 
 
 

Fö rsa ljning öch servering av fölkö l 

 
Rättsregel 
8:8 Servering av folköl får ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller 
andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som 
1) ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av   7§ 1 livsmedelslagen(2006:804) eller registrerade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien 
2) är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel där mat serveras 
samtidigt. 
 



18 
 

Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § 
andra stycket samt av den som innehar serveringstillstånd. 
 
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos 
den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte ske förrän anmälan har 
gjorts 
 
Riktlinjer 
Alla som avser att sälja folköl i butik är skyldiga att anmäla detta till Åsele 
kommun, sociala avdelningen. 
 
Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva en särskild tillsyn, egenkontroll 
av försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad 
som gäller. 
 
 
 

O verklagande 

Beslut enligt alkohollagen gäller omedelbart om inte något annat anges i 
beslutet. Kommunens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten av den som 
berörs av beslutet. Överklagandet ska lämnas till kommunkansliet senast tre 
veckor från den dag beslutet delgavs. 
 
Avslag 
Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen med 
hänvisning till sökanden eller serveringsställets belägenhet eller till att olägen-
heter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa 
kan befaras uppstå. Ibland ingår svåra avvägningar vid tillståndsprövningen där 
olika intressen ställs mot varandra. Alkohollagstiftningen har dock tillkommit 
för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i första hand en social 
skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekono-
miska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska ha företräde. 
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Följder om inte serveringen sköts 
Att bedriva alkoholservering är förknippat med ett stort ansvar, vilket betonas i 
alkohollagen. Ansvaret för att alkoholserveringen sker i enlighet med 
bestämmelserna ligger hos tillståndshavaren. 

 

 Erinran och varning 
En kommun får enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen meddela en inne-
havare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid 
upprepade överträdelser, en varning om denne: 
1. Inte uppfyller de krav som gällde när tillståndet gavs eller 
2. Inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt 

alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen 
 

 Återkallelse 
En kommun ska enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen återkalla ett serve-
ringstillstånd om: 

1. Tillståndet inte längre utnyttjas  
2. Det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig 

verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att 
tillståndshavaren har ingripit 

3. Tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt 
gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en 
tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera 
varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har 
rättats till. Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt 
serveringsutrymme enligt 8 kapitel 14 § andra stycket alkohollagen 
får istället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme åter- 
kallas om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är 
ansvarig för den händelse som ska föranleda återkallelse av serve- 
ringstillståndet.  

 


