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Bakgrund
 

Det huvudsakliga syftet bakom alkohollagen är att försöka förebygga missbruk och andra
alkoholpolitiska olägenheter. Av förarbetena till alkohollagen (proposition 2009/10:125,
sid.94) framgår att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt
denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i
kommunen. Folkhälsomyndigheten har arbetat fram en sammanfattning med förslag på
vad som kan ingå i de kommunala riktlinjerna.
 
I de kommunala riktlinjerna ger kommunen en vägledning för den som söker
serveringstillstånd om vad som gäller i kommunen. Detta innebär att sökanden på
förhand kan bedöma om en tänkt etablering kan komma att ges serveringstillstånd eller
inte. Alkohollagen ställer krav på sökanden och lokalen och kommunen kan utöver det
begränsa i vilka fall där serveringstillstånd ändå inte är önskvärda. Riktlinjerna utgör
också ett stöd i kommunens beredning av ansökningsärenden och bidrar därigenom till
att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och likformigt.
 
Riktlinjerna ska dels innehålla en redogörelse för vad som gäller enligt lagen och
anslutande föreskrifter, dels en redogörelse för de omständigheter som hänsynen till
lokala förhållanden ger anledning till. Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma en
likabehandling inom kommunen av tillståndsansökningar och att skapa en
förutsägbarhet. Det ska tydligt framgå för såväl den som söker serveringstillstånd som för
allmänheten vad som gäller i kommunen.
 
Bestämmelserna om servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl finns i
alkohollagen (SFS 2010:1622), i alkoholförordningen (SFS 2010:1636) och i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
 
Bestämmelser om försäljning av tobaksvaror regleras i lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter, förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter och i
Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
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Allmänt om alkohollagstiftningen
 

Alkohollagstiftningen är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall
alkoholpolitiska hänsynen ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör de
alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Det finns ingen generell ”rätt” att få
serveringstillstånd. Skyddet för ungdomen går som en röd tråd genom den svenska
alkohollagstiftningen.
 
Spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl och alkoholdrycksliknande preparat
får inte säljas till den som inte fyllt 20 år. Däremot får den som fyllt 18 år serveras dessa
drycker och preparat på ett serveringsställe. Motiveringen till de olika åldersgränserna är
att alkoholförtäringen på restaurang sker under ordnade former.
 
Folköl och tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år. Även här finns ett
skyddsintresse om att försöka motverka att barn och ungdomar ska fara illa av alkohol
och tobaksvaror. Från och med 2019-07-01 har tillståndsplikt även införts för att få sälja
tobaksvaror.
 
Om en näringsidkare i sin verksamhet säljer folköl och/eller e-cigaretter med
påfyllningsbehållare ska detta fortfarande anmälas till kommunen. De som bedriver
försäljningen ska upprätta ett egenkontrollprogram för att säkerställa efterföljandet av
lagen.
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Informationsskyldighet
 

Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som
gäller enligt denna lag och anslutande författningar.
 
Riktlinje
 

Huddinge kommun arbetar med att lämna information kring alkohollagen och
anslutande författningar.
 
• Information kring centrala bestämmelser lämnas i samband med expediering av
tillståndsbevis.
• En särskild informationsfolder har tagits fram med de centrala bestämmelserna i
alkohollagen.
• En särskild informationsfolder har tagits fram: Serveringsansvarig personal
 
Årligen erbjuds samtliga tillståndshavare att delta i utbildning kring ansvarsfull
alkoholservering.
 
Foldrarna uppdateras vid behov och delas ut till alla tillståndshavare i kommunen.
Foldrarna delas även ut i samband med tillsyn.
 
• Aktuella foldrar finns även att ladda ner på Huddinge kommuns hemsida
www.huddinge.se/serveringstillstand. På hemsidan finns även information kring
ansöknings- och tillsynsavgifter och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.
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Handläggningstider vid ansökan
 

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.
 
 

Riktlinje
 

I Huddinge är handläggningstiden för en ansökan om serveringstillstånd kortare än vad
som finns angivet i alkoholförordningen. Så fort en stadigvarande ansökan om
serveringstillstånd är fullständig meddelas sökanden om detta.
 
Typ av ansökan Klart inom *

• Nytt serveringstillstånd (nämnd), 3 månader
• Serveringstillstånd ägarskifte (delegation), 2 månader
• Ändring i befintligt tillstånd (delegation), 2 månader
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten(delegation), 1 månad
• Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap, 7 arbetsdagar
• Ansökan från konkursförvaltare, 5 arbetsdagar
• Anmälan om catering att sälja alkoholdrycker, 5 arbetsdagar

* Under förutsättning att sökanden medverkar i utredningen och inkommer med begärda
handlingar.
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Remissyttranden
 

Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen inhämta yttrande från
Polismyndigheten vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till
allmänheten som till ett slutet sällskap.
 
Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska 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.
 
Riktlinje
 

Polismyndighetens yttrande ska alltid väga tungt vid tillståndsgivningen.
Polismyndigheten yttrar sig över ordning och säkerhet samt redovisar eventuella
anmärkningar rörande vandel. Remiss till Polismyndigheten sker vid alla stadigvarande
ansökningar om serveringstillstånd samt vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten.
 
I samband med ansökan om serveringstillstånd genomförs en bedömning av
lämpligheten av serveringstiden i lokalen. I handläggningen noteras ifall det finns några
aktuella klagomål från boende i närheten av verksamheten. Bedömningen sammanställs
på en internremissblankett.
 
I ärenden om nytt serveringstillstånd, ägarskifte och anmälan om ändrade
ägarförhållanden sänds alltid en remiss till Skatteverket. Skatteverket redovisar om
sökandebolaget har några anmärkningar rörande betalning av skatter och avgifter samt
noterar ifall aktuella skulder finns hos Kronofogdemyndigheten.
 
Vid ansökningar om nya serveringstillstånd och vid serveringstider efter klockan 01:00
sänds remiss till Södertörns brandförsvarsförbund. Förelägganden samt allvarliga
anmärkningar rörande brandsäkerhet ska åtgärdas innan serveringstillstånd medges.
 
Ansökan om servering i lokaler som ligger i eller i omedelbar närhet till skolor, förskolor,
fritidsgårdar eller annan ungdomsverksamhet behandlas mycket restriktivt.
Nöjestableringar i närheten till äldreboenden bedöms även restriktivt. Vid nyetablering av
restauranger med serveringstillstånd nära dessa lokaler bör särskild remiss sändas till
berörd nämnd. Detsamma gäller om det finns kännedom om att ett planerat
serveringsställe ligger i omedelbar närhet till behandlingshem eller annat stödboende för
missbrukare. I dessa ärenden sker remiss till berörd nämnd.
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Kunskap i alkohollagstiftningen
 

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen ska sökanden genom att avlägga ett prov visa att han eller
hon har kunskaper i alkohollagen och de anslutande föreskrifterna som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
 
Enlig alkohollagen måste den eller de personer som kommunen bedömer har ett
inflytande över hur rörelsen sköts och/eller de personer som praktiskt arbetar med
alkoholförsäljningen avlägga ett kunskapsprov hos kommunen innan serveringstillstånd
beviljas.

Om någon eller några av dessa personer (med ett betydande inflytande) byts ut ska detta
anmälas till kommunen.
 
Riktlinje
 

Endast de som inkommit med ansökan/anmälan till kommunen kan bli föremål för att
göra kunskapsprov.
Det tas inte ut någon särskild avgift för de som genomför kunskapsprovet i kommunen
om sökanden faktureras ansökningsavgiften. Kostnaderna täcks upp av
ansökningsavgiften. Om tillståndshavare önskar göra kunskapsprov utan krav om detta
debiteras tillståndshavaren för detta i enlighet med den gällande taxan.
 
Serveringslokaler
 

Enligt 8 kapitlet 14 § alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat
utrymme som disponeras av tillståndshavaren.
Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och
nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag
iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.
Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska lokalen med stadigvarande serveringstillstånd vara
lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
 
Riktlinje
 

Innan ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas ska lokalen besökas.
Serveringstillstånd meddelas inte en lokal som är olämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
Yttrande från Södertörns brandförsvarsförbund ska väga tungt i ett sådant ärende.
Inga serveringstillstånd medges i skollokaler/fritidslokaler under den tid då barn och
ungdomar vistas där. Undantagna är restaurangskolor.
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Flera tillståndshavare kan gemensamt ansöka om att få utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Ett sådant gemensamt serveringsutrymme inom- eller utomhus ska
vara överblickbart av samtliga berörda tillståndshavare. Vid misskötsamhet återkallas
tillståndet för det gemensamma utrymmet och var och en av tillståndshavarna kan sedan
ansöka om ett eget serveringsområde.

Med uteservering avses ett avgränsat utrymme utomhus. Uteserveringen ska vara
överblickbar och ligga i anslutning till de egentliga serveringslokalerna.

Uteserveringen ska ha bord och stolar så att gästerna ska kunna sitta och äta.

Stadigvarande serveringstillstånd på idrottsanläggningar kan beviljas efter en särskild
prövning av lämpligheten. Serveringen ska ligga avskild från idrottsutövandet och
serveringsytan ska vara tydligt avgränsad.

Alkoholservering på läktare till sportarena beviljas inte. Stor återhållsamhet gäller för
serveringstillstånd i samband med arrangemang som riktar sig till ungdomar under 20 år.
 
Serveringstider
 

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 hänsyn 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.
 
Enligt alkohollagen är den så kallade normaltiden mellan klockan 11:00 – 01:00. Men
kommunen kan besluta om andra tider. Huvudregeln är att serveringstillstånd beviljas
inom normaltiden.
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Riktlinje

Ansökningar om stadigvarande serveringstid efter normaltiden remitteras alltid till
Södertörns brandförsvarsförbund och Polismyndigheten.

• Senare serveringstid än till klockan 01:00 medges inte i bostadshus eller i
störningskänsliga områden där det finns särskild risk för människors hälsa.
 
• Stadigvarande serveringstid efter normaltiden kan medges först efter det att sökanden
utan anmärkningar bedrivit verksamhetens med sökt serveringstid. Prövotiden är
normalt under en ett år. Serveringstiden medges efter en bedömning m ed hänsyn till
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
 
• Sökanden ska senast två månader innan prövotiden går ut komma in med en ansökan
om stadigvarande serveringstid efter 01:00. Inkommer inte ansökan gäller grundtiden för
serveringstillståndet och nytt tillståndsbevis tas fram.

• För att tillstyrka en serveringstid efter klockan 01:00 ska sökanden upprätta en särskild
alkoholpolicy för verksamheten. Policyn ska innehålla uppgifter på hur den tänka
serveringen ska bedrivas, vilka åtgärder som vidtas i händelse av att problem uppdagas.
 
• Serveringstider efter 01:00 meddelas med ett villkor om att samtlig serveringsansvarig
personal ska genomgå kurs i ansvarsfull alkoholservering eller motsvarande.

Kursen är uppdelad på två dagar och innehåller grunderna i alkohollagen, medicinska
skadeeffekter av alkohol, narkotika på krogen samt en del praktiska övningar. Varje
deltagare får ett särskilt intyg på att de genomfört utbildningen. Utbildningen anordnas
av flera kommuner i länet. I Huddinge anordnas utbildningen en gång per år.

• Serveringstider efter 01:00 meddelas med särskilt villkor om att förordnade
ordningsvakter ska tjänstgöra i lokalen. Normalt ska de tjänstgöra från klockan 22:00 tills
att samtliga gäster lämnat lokalen. Polismyndighetens bedömning av antal förordnade
ordningsvakter på serveringsstället väger tungt.

• Vid serveringstider efter klockan 01:00 ska kommunen överväga att meddela ett särskilt
villkor om att metalldetektor ska användas vid inpassering till lokalen. Detta gäller särskilt
vid större nöjesinriktade etableringar.
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Tillfälligt förlängd serveringstid senare än 01:00 beviljas maximalt tio gånger per år för
respektive tillståndshavare. Finns aktuella klagomål från boende eller att det är en
uppenbar risk för störningar till närboende medges inte utökade serveringstider.
 
Serveringstiden på uteserveringarna i Huddinge beviljas normalt till klockan 23:00.
Serveringstiden i uteserveringen meddelas i samband med beslut som ett särskilt villkor.
Enligt avgörande i Regeringsrätten (mål nr 7544–07) behöver serveringstiden i
uteserveringen meddelas med ett villkor. Är det samma serveringstid inne i restaurangen
som på uteserveringen behövs dock inget särskilt villkor meddelas.
 
Varje ansökan om serveringstillstånd behandlas individuellt. Det kan innebära att
serveringstid inte medges lika länge som andra restauranger i området eller,
vid ägarskifte, inte lika sent som tidigare tillståndshavare hade rätt att
servera.

I serveringslokaler som används vid cateringverksamhet ska serveringen
normalt avslutas senast klockan 01:00.
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Tillfälliga tillstånd
 

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).
 
Riktlinje
 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten medges när serveringen ingår i ett betydande
och seriöst evenemang som pågår under en dag eller under en enstaka tidsperiod.
Evenemanget ska inte ha som huvudpunkt att servera alkohol utan alkoholdryckerna ska
vara ett komplement till den mat som serveras i samband med evenemanget.
Serveringstid senare än till klockan 01:00 medges inte utomhus.
 
Vid tillståndsprövningen ska övervägas om särskilt villkor ska meddelas om att
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid serveringen. Vid bedömning av antal
förordnade ordningsvakter ska alltid yttrande från Polismyndigheten tillmätas stor
betydelse.
 
Vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten sänds alltid remiss till Polismyndigheten
för bedömning av sökandes vandel och bedömning av ordning och säkerhet.
 
Sökanden ska genomföra kunskapsprov i alkohollagen om de inte är undantagna från
detta.

En ansökan om servering till slutet sällskap får omfatta högst tre tillfällen vid samma
ansökningstillfälle.
 
Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap i en och samma lokal medges max tio
gånger under ett år därefter ska ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inlämnas.
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Övrigt angående serveringstillstånd
 

Matservering är ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Enligt 8 kap. 15 §
alkohollagen får matutbudet efter klockan 23:00 begränsas till ett fåtal enklare rätter.
 
 
Riktlinje
 

Ansökningar som visar att sökanden enbart avser att påbörja serveringen på sen kvällstid
efter 23:00 beviljas normalt inte. Detta om sökanden endast tillhandahåller enklare rätter.
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Tillsyn
 

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning.I Huddinge
anordnas utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS). Samtliga tillståndshavare i
kommunen bjuds årligen in till en krögarträff. Vid träffarna får tillståndshavarna
möjlighet till fortbildning och information om lagändringar eller motsvarande.

Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har
serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk
lämplighet. I Huddinge sker det med hjälp av registerkontroller mot Bolagsverket via
Syna. Remisser sänds vid behov till Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten och
årligen till Polismyndigheten. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av
remisser och underrättelser mellan myndigheterna.
 
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet,
framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet
med lagen. Den yttre tillsynen av serveringsställen sköts främst av kommunens alkohol-
och tobakshandläggare, men även vid behov av särskilt rekryterade
restauranginspektörer. Tillsyn nattetid sker tillsammans med Polismyndigheten. Andra
myndigheter som kan delta vid en samordnad tillsyn är Skatteverket och Södertörns
brandförsvarsförbund. Varje serveringsställe får minst ett tillsynsbesök per år.
Restauranger med serveringstid efter klockan 01:00 besöks flera gånger per år.
 
För tillsynen upprättas årligen en särskild tillsynsplan som fastställs i nämnd och som ska
meddelas Länsstyrelsen.
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Försäljning av folköl och tobak
 

Enligt 5 kap. 5 § alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering med
folköl anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte
påbörjas förrän anmälan har gjorts. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva
särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har
erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det
finnas ett särskilt program. Om lokalen har serveringstillstånd behöver någon anmälan
inte göras till kommunen. Försäljningen omfattas då av serveringstillståndet.

Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter krävs ett särskilt tillstånd för att
kunna detaljhandla eller partihandla med tobaksvaror. Detta innebär att en
näringsidkares lämplighet ska prövas av kommunen. För ansökan om tillstånd för
partihandlare krävs remiss till Polismyndigheten och Tullverket. Näringsidkaren ska
utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen av tobaksvaror och ansvara för
att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till ansökan om
tobaksförsäljning ska näringsidkaren foga sitt egenkontrollprogram och de övriga
uppgifter som behövs för prövningen av ansökan. Om uppgifter till exempel ändras när
det gäller egenkontroll eller bolagsändringar ska detta anmälas till kommunen utan
dröjsmål.

Riktlinje
 

I Huddinge får de som anmäler försäljning av folköl och/eller e-cigaretter en särskild
bekräftelse på detta i form av ett registreringsbevis. Av registreringsbeviset framgår vem
som anmält försäljningen och i vilken lokal försäljningen ska ske.
Den som säljer folköl och/eller tobak ska ha ett egenkontrollprogram och ansvarar för att
personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Inkommer en anmälan om försäljning av e-cigaretter med påfyllningsbehållare utan att
egenkontrollprogrammet bifogas meddelas ett föreläggande att inkomma med detta.
Försäljningstillstånd för tobak meddelas inte om egenkontrollprogram saknas.

I Huddinge kommun genomförs kontrollköp årligen. Vid kontrollköpet testas om
försäljningsstället kontrollerar åldern i samband med försäljning. Enligt respektive lag ska
den som säljer varan förvissa sig om att mottagen fyllt 18 år. Kontrollköpet innebär att en
ungdom som fyllt 18 år men ser ung ut prövar att köpa folköl/tobaksvara eller e-cigaretter
utan att visa legitimation.
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