Allmänt om Alkohollagstiftningen och ansökan om
serveringstillstånd.
 Alkohollagstiftningen är en skyddslagstiftning i syfte
att begränsa alkoholen skadeverkningar.
 Särskild uppmärksamhet skall iakttagas i syfte att
begränsa alkoholkonsumtionen bland ungdomar.
 Servering av alkoholdrycker ska ske med
återhållsamhet. Serveringen får inte föranleda
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.
 Serveringstillstånd förutsätter personlig lämplighet i
fråga social och ekonomisk skötsamhet.


Kommunen får ta ut avgifter för handläggning av
serveringstillstånd samt tillsynsavgift både för de som
har serveringstillstånd eller har försäljning av folköl
och/eller tobak.

 Alkoholpolitiska hänsynstagande äger företräde där
alkoholpolitiska hänsynstagande ställs mot
företagsekonomiska eller näringspolitiska argument.

Definition - Alkoholpolitiska olägenheter
 Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till
ordningsproblem på serveringsstället eller dess närmaste
omgivning
 Miljö- och hälsoskyddskontoret avstyrker ansökan med
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att
utsättas för störning från serveringsstället.
 De fall när kommunen äger kännedom om
missförhållanden på serveringstället eller angående
sökandes lämplighet.
 Ansökan om serveringstillstånd från uttalat drogliberala
rörelser.
 Områden med känd missbruksproblematik – avser
geografiska områden där dokumenterat återkommande
missbruksförhållanden råder vare sig det gäller ungdomar
eller äldre människor.
 Alkoholservering i anslutning till eller i omedelbar närhet
av idrottsanläggningar eller nöjesplatser som riktar sig till
ungdomar i lägre ålder.
Definition – sökandes personliga lämplighet
 Dokumenterad branchkunskap krävs som innebär att
sökande skall ha kunskap om den svenska
alkohollagstiftningen. Dokumenterad kunskap avser
genomgången restaurangutbildning eller likvärdig
utbildning eller erfarenhet från svensk restaurang med
tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

 Personlig vandel bedöms utifrån ekonomisk och social
skötsamhet.
 Polisens yttrande är ofta avgörande.
Tillståndsprövningen avser häsyn till om sökanden är
laglydig och har vilja att fullgöra sina skyldigheter till det
allmänna.
 Förmågan till ekonomisk skötsamhet. Prövningen av
ekonomisk skötsamhet grundar sig på uppgifter från
skatte- och kronofogdemyndigheten.
Definition - Lokaler
 Permanent serveringstillstånd förutsätter att miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen godkänt lokalen som
livsmedelslokal enligt livsmedelslagen
Uteserveringar
 Tillstånd till uteserveringar meddelas endast dem där
servering finns i anslutning till restaurang med
serveringstillstånd. God överblick, sittplatser vid bord,
inhängnad serveringsyta, där ingen kan kliva över eller
krypa in under är kriterier för tillstånd avseende
uteservering.
Serveringstider
 Normal serveringstid är att anses mellan kl. 11.00 och
01.00.

