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Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) skall kommunen tillhandahålla riktlinjer för 
tillståndsgivningen. Dessa riktlinjer utgör komplement till lagtext, lagförarbeten och den 
rättspraxis som formas genom domstolsavgöranden. Riktlinjerna far inte strida emot, eller gå 
längre än vad dessa rättskällor anger. Följande riktlinjer utgör förtydliganden av kommunens 
ståndpunkt i frågor där rättskälloma lämnar ett tolkningsutrymme. 

Handläggningstider 
Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) skall handläggningstiden uppgå till högst 4 
månader från det att en fullständig ansökan inkommit. I vissa fall kan förlängning ske med 4 
månader. 

Kommunen uppställer som mål följande handläggningstider efter det att fullständig ansökan 
inkommit 

Stadigvarande serveringstillstånd och Stadigvarande tillstånd att servera slutna 

sällskap vid cateringverksamhet 3 månader 

Övriga tillstånd 1 månad 
 
Tillståndsgivning 

Remissyttranden 
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som kan visa att 
han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna 
i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. För att klarlägga detta inhämtas remissyttranden 
från nedanstående myndigheter vid samtliga ansökningar om stadigvarande 
serveringstillstånd samt ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten: 
Polismyndigheten (förekomst i brottsregister; risk för olägenheter) 

Räddningstjänsten (brandsäkerhet; maximalt antal gäster i lokalen) 

Skatteverket (ställning på skattekonto; förseningsavgifter; betalnings uppmaningar) 
Kronofogdemyndigheten (restföringar; konkurser) 

Miljökontoret (registrering av livsmedelsanläggning; störningsriskför närboende) 

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd for slutet sällskap inhämtas 
remissyttranden endast om det finns särskild anledning, t ex om det rör sig om en stor 
tillställning. 
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Krav på kök, matutbud och serveringslokal 
Enligt 8 kap 15 § alkohollagen får stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
medges endast om serveringsstället har ett eget kök och tillhandahåller lagad eller på annat 
sätt tillredd mat. I lagförarbetena sägs att det för tillstånd krävs ett varierat utbud av 
maträtter. Förrätter, huvudrätter och efterrätter ska kunna erbjudas. Vidare sägs att det är den 
allmänna standarden, såväl på maten som på miljön, som ska vara avgörande för 
möjligheten att få serveringstillstånd. Gatukök, caféer och liknande enklare ställen ska inte 
kunna få sådant tillstånd (Prop. 2009/10:125, sid 104-105) 

Utifrån dessa utgångspunkter uppställer kommunen följande riktmärken: 

1) Det bör finnas minst 20 sittplatser för matgäster 
2) Det bör finnas gästtoalett 
3) Maten bör serveras på riktiga tallrikar med metallbestick 
4) Matutbudet förväntas omfatta minst två (2) förrätter, fem (5) huvudrätter och två (2) 

efterrätter 
5) Efter kl 23:00 räcker det med två (2) enklare rätter, t ex paj, minipizza, bakad potatis. 

Sådan nattmeny skall finnas synligt anslagen i lokalen. 

När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och tillfälliga 
tillstånd till allmänheten och slutna sällskap är det tillräckligt att det finns ett utbud av 
tillredd mat, dvs någon enklare maträtt. Inget krav på förrätter eller efterrätter. Vid sådana 
serveringar får engångsartiklar användas vid servering. 

Om flera krögare vill nyttja en gemensam serveringsyta skall särskild vikt fästas vid att 
dessa skött sina respektive serveringar utan anmärkning under en längre tid. 

Risk för olägenheter 
I 8 kap 17 § alkohollagen stadgas ”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.” 

För att motverka sådana olägenheter kommer tillståndsgivning att ske restriktivt i följande 
fall: 

1) Vid etablering i miljöer där ungdomar brukar samlas eller i anslutning till lokal där 

ungdomsverksamhet bedrivs, t ex skola, ungdomsgård eller sporthall. 

2) Vid etablering i bostadsområde med åtföljande risk för störningar. 

3) Vid etablering på sport- och idrottsanläggningar. 

I vissa situationer kan befarade olägenheter begränsas genom villkor som tydligt avskärmar 
serveringen från övriga verksamheter eller som begränsar serveringstiden. 
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Vid ställningstagande till serveringstider efter kl 01:00 fästs särskild vikt vid stömingsrisken 
för närboende. 

Uteserveringar skall normalt vara stängda och utrymda senast kl 24:00 fredagar och lördagar 
samt kl 22:00 övriga dagar. Sådant villkor skall fogas till serveringstillståndet om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

Uteserveringar skall vara tydligt avgränsade från omgivande ytor med staket, blomlådor el 
likn. Avgränsning bör vara minst 60 cm hög. 
 
Vid nöjesverksamhet riktad till allmänheten -1, ex trubadurunderhållning, disco, 
artistframträdanden - skall ordningsvakter finnas på plats under sen kvällstid. 

 

Servering av alkoholdrycker 
I 8 kap 20 § alkohollagen stadgas: ”Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal 
se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet 
undviks.” 

Vidare sägs i 3 kap 7 och 8 §§ samma lag att alkoholdryck inte får lämnas ut till den som 
inte fyllt 18 år eller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. 

I syfte att uppfylla dessa mål ställer kommunen följande krav: 

1) Legitimationskontroll skall ske av gäster som ser ut att vara under 25 år innan alkohol 

serveras 

2) Servering av alkoholdrycker skall ske med en enhet i taget; servering av hela flaskor 

sprit, drinkkannor, shotsbrickor o likn står inte i överensstämmelse med lagens krav på 

måttfullhet 

3) Alkoholfria alternativ skall finnas; ett serveringsställe med tillstånd att servera vin måste 

också kunna erbjuda alkoholfritt vin. 

Vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten bör tillstånd att servera spritdrycker 
medges endast i undantagsfall. Det skall då handla om evenemang där alla är bordsplacerade 
och i förväg köpt supébiljett eller liknande. 

 


