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KONTAKT 
Från och med den 1 mars 2014 finns en gemensam organisation i delar av 
Kronobergs län för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen. Organisationen, kallad tillståndsenheten, är placerad i Växjö. 
Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma 
organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl.  
 
Du som vill söka ett serveringstillstånd eller anmäla försäljning eller servering 
av folköl ska skicka din ansökan till Tingsryds kommun, se postadress nedan. 
 
Telefon Tingsryds kommuns växel 0477 – 44 000 

Växjö kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 

E-post socialförvaltningen@tingsryd.se 

Adress Dackegatan 12 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Länkar Tingsryds kommuns hemsida  
http://www.tingsryd.se/  
 
Folkhälsomyndighetens hemsida 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
 

 

mailto:socialkontoret@uppvidinge.se
http://www.uppvidinge.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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INLEDNING 
Ett rikt restaurangliv – en levande kommun 
Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande kommun. I dialog och 
samverkan med restaurangbranschen vill Tingsryds kommun bidra till att skapa 
restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för 
restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. 
  
Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, som den breda 
allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och 
att det präglas av ett stort socialt ansvar. 
  
Utifrån det s.k. skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder 
tillvaratas. Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Överservering, 
narkotikaanvändning, våld och diskriminering hör inte hemma i en god 
restaurangmiljö.  
 
Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa 
tar skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det 
gäller utsträckta serveringstider.  
 
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför 
tillståndshavares lämplighet. Restaurangnäringen ska utmärkas av hög moral och 
god etik. Det har vi alla ett intresse av.  
 
Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra kommunen till det goda 
exemplet – med ett rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i en levande 
kommun. 
 

Syftet med riktlinjer för alkoholservering 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
En utgångspunkt i tillämpningen av lagen är att skyddet för människors hälsa går 
före företagsekonomisk eller näringspolitisk hänsyn.  
 
De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess 
föreskrifter. Lagstiftaren anser att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga 
riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt Alkohollagen (2010:1622) och 
anslutande föreskrifter (Alkoholförordningen 2010:1636).  
 
Tankarna bakom kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa  

• Förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd  
• Lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd  



5 
 

 
Genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala 
anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagen som i vissa 
fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunerna 
ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får inte 
heller vara så långtgående att de får karaktären av normgivning.  
 
Tingsryds kommuns mål med riktlinjer för serveringstillstånd är:  

• Att förhindra överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på 
ungdomar och unga vuxna.  

• Att bidra till en förbättrad folkhälsa  
• Att tillse att endast entreprenörer som uppfyller lagstadgade kraven erhåller 

tillstånd 
• Att tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering  
• Att se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt 

bemötande  
 
I Tingsryds kommun är det Socialnämnden som ansvarar för tillämpningen av 
alkohollagen när det gäller handläggning, tillståndsgivning och tillsyn. 
Serveringstillstånd lämnas under förutsättning att alkohollagens krav är uppfyllda. 
Hur kommunen bedriver arbete med tillsyn av serveringstillstånd anges i särskild 
tillsynsplan.  
 

Serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast 
om tillstånd har meddelats av kommunen. Med detta menas försäljning av alkohol 
mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan 
avgift, t.ex. en entréavgift. Ett serveringstillstånd innebär således en rätt för 
tillståndshavaren att mot betalning servera sina gäster de alkoholdrycker som 
tillståndet omfattar.  

8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) 
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd 
av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). 
 
8 kap. 2 § 
Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag 
eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
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Undantag då serveringstillstånd inte behövs gäller endast om följande tre punkter 
är uppfyllda, enligt 8 kap 1a § alkohollagen:  

1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,  
2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än 

kostnaden för inköp av dryckerna1, och 
3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av 

alkohol- eller lättdrycker.  
 

Stadigvarande serveringstillstånd 
Stadigvarande serveringstillstånd kan antingen avse hela året eller en viss del av året 
(säsongsrättighet). Exempel på säsongsrättighet är en restaurang som har 
tillsvidaretillstånd till servering under sommarmånaderna. Stadigvarande 
serveringstillstånd kan meddelas antingen till allmänheten eller till slutet sällskap. 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
Vid start av restaurang där det är tänkt att försäljning och servering av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker ska förekomma behövs ett tillstånd att 
servera alkoholdrycker till allmänheten. För att stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten ska medges enligt 8 kap. 15 § alkohollagen krävs:  

1. att serveringsstället har ett kök i anslutning till serveringslokalen 
2. att lagad eller på annat sätt tillredd mat tillhandahålls  
3. att restaurangen har tillräckligt antal sittplatser och en överblickbar 

serveringsyta 
4. att sökande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk 

lämplighet. 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap 
Ett stadigvarande tillstånd avseende slutna sällskap är antingen:  

• en så kallad klubbrättighet, d.v.s. ett tillstånd för ett visst sällskap som 
förening, företag, klubb, personalgrupp och liknande  

• en så kallad festvåningsverksamhet, d.v.s. ett tillstånd till en restaurangrörelse 
som på beställning bedriver servering till olika sällskap  

• ett cateringtillstånd där mat och dryck serveras i en för tillfället aktuell lokal 
 

                                                 
1 Punkt två innebär att ingen annan kostnad utöver inköpskostnaden för dryckerna får tas ut av 
gästerna. Avgift för att få delta i tillställningen eller betalning för annat får inte förekomma. Detta 
innebär att arrangören i anslutning till tillställningen inte kan ta betalt vare sig mat eller för andra 
varor eller tjänster mm. 
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Tillfälliga serveringstillstånd 
Tillfälliga tillstånd att servera alkohol avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka 
tillfälle. Tillfälliga tillstånd att servera alkoholdrycker förutsätter att det inte är fråga 
om regelbunden, återkommande verksamhet. Tillfälligt serveringstillstånd kan 
meddelas för servering till allmänheten och till slutna sällskap. På en 
ansökningsblankett får man ansöka om upp till 3 enstaka tillfällen inom 12 månader. 
 
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Det är möjligt att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under 
enstaka tidsperioder eller vid enstaka tillfällen som vid exempelvis festivaler eller 
andra tidsbegränsade arrangemang.  
 
 Några viktiga punkter vid handläggningen av tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten är enligt alkohollagen och utifrån de kommunala riktlinjerna:  
 

• Sökande ska uppfylla alkohollagens lämplighetskrav för att kunna erhålla 
tillstånd 

• Tillfällig servering vid festivaler och liknande arrangemang medges normalt 
inte för längre period än sju dagar.  

• Sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen och brandsäkerhetskrav 
ska efterlevas 

• Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden. 
• Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal 

sittplatser och tydliga avgränsningar (Socialförvaltningen och 
Polismyndigheten beslutar vid varje enskilt evenemang). 

• Betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet måste garanteras. 
Bedömning om vakter behövs och antalet vakter sker i samråd med polisen.  

• Servering av alkoholdrycker ska avslutas senast kl. 01.30. Polismyndighetens 
och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av riskerna för 
närboendestörningar och ordningsstörningar sent på dygnet tillmäts stor 
betydelse vid prövning av serveringstidens längd.  

• Tillfälliga serveringstillstånd beviljas högst 6 gånger per kalenderår.  
• Tillfälligt tillstånd bifalls inte i avvaktan på stadigvarande tillstånd.  
• Restriktivitet gäller för tillstånd som främst riktar sig till ungdomar. 

  
Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av 
gemensamt intresse i förening, företag eller sammanslutning utöver den aktuella 
tillställningen där arrangören i förväg vet vilka som deltar. Serveringslokalen får 
inte vara öppen för nya gäster under pågående tillställning.  
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Det är inte ovanligt det krävs en utredning för att klarlägga om en tillställning är 
en allmän eller sluten tillställning. Grundregler är att en tillställning som polisen 
bedömer vara en offentlig tillställning aldrig kan få ett serveringstillstånd för ett 
slutet sällskap utan bedöms då vara öppen för allmänheten. Även hur 
annonseringen sker och hur inbjudningar gått ut är viktigt vid bedömningen.  

ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING 

Handläggningstider 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggningen påbörjas efter att avgiften för ansökan har betalats. Ansökan 
utreds av alkoholhandläggaren som lämnar ett motiverat förslag till beslut till 
Socialförvaltningen. Handläggningstiden nedan räknas från att en ansökan är 
komplett och varierar beroende på bl.a. om beslut tas av nämnd eller genom 
delegationsbeslut.  
 
Permanenta tillstånd tar längre tid att handlägga än tillfälliga tillstånd. 
Handläggningen går fortast om ansökan innehåller de begärda handlingarna när 
den kommer in. Är ansökan komplett och inga frågetecken uppstår vid 
utredningen har Tingsryds kommun ambitionen att handlägga stadigvarande 
tillstånd på 2-3 månader. Har det tidigare funnits tillstånd i lokalen fattas beslut av 
socialchefen på delegation medan nyetableringar alltid beslutas av socialnämnden. 
 

Typ av tillstånd Handläggningstid 

Stadigvarande tillstånd till allmänheten 2-3 månader 

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2-3 månader 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 1 månad 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 2 veckor 

 
Då handläggningen av tillfälliga tillstånd till allmänheten ofta kräver samplanering 
av arrangör, polis, räddningstjänst och kommunens alkoholhandläggare är det bra 
att sökande lämnar in ansökan i god tid. En handläggningstid på ca en månad för 
tillfälliga tillstånd till allmänheten räknas som normal handläggningstid, men vid 

Alkoholförordning (2010:1636) 5 § 
Kommunen ska 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 av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra 
månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan 
den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 
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större arrangemang krävs i regel längre tid. Handläggningstiden för tillfälliga 
tillstånd till slutna sällskap beräknas till ca två veckor. Under vissa tider på året, t.ex. 
semestertider kan handläggningstiden bli längre varför ansökningar gärna bör 
lämnas i god tid före evenemanget. 
 
Kommunens informationsskyldighet 
 
 
 
 
 
På Tingsryds kommuns hemsida (www.tingsryd.se) finns både information om 
serveringstillstånd i allmänhet och konkret vägvisning i form av blanketter som kan 
användas vid ansökan till de olika tillstånden. Information kan också lämnas via 
telefon eller inbokade besök.  
 
I utbildningen Ansvarsfull alkoholservering ”Stökfritt” som vänder sig till 
tillståndshavare och serveringspersonal på serveringsställen i Tingsryds kommun, 
sprids kunskaper och information om bland annat alkohollagen, tillsyn och 
konflikthantering. Kommunen bjuder också årligen in till en informationsträff riktat 
till de som är tillfälliga och permanenta tillståndshavare i kommunen. 
 
Kunskapsprov 
 
 
 
 
 
Att servera alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är därför nödvändigt att den 
som anförtros uppgiften, förutom annan lämplighet, har en god kunskap om det 
regelverk som omgärdar alkoholserveringen. Sökanden ska därför genomgå ett 
kunskapsprov för att visa en god kännedom om alkohollagens bestämmelser. Det 
finns möjlighet till att få tolk om behov för det finns. 
 
Kommunen administrerar prövning av en sökandes kunskaper i alkohollag-
stiftningen genom att använda prov framtagna av Folkhälsomyndigheten. 
Sökanden ges möjlighet till två omprov inom ramen för en tillståndsansökan. Att 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram kunskapsprovet möjliggör att 
prövningen sker så enhetligt som möjligt i hela landet.  
 
Det finns olika prov beroende på vilket tillstånd som söks. Det mest omfattande 
provet ställs till den som ansöker om permanent tillstånd till allmänheten. Även 

8 kap. 9 § alkohollagen 
Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och 
anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 

8 kap. 12 § alkohollagen 
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om 
denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva 
serveringsverksamheten. 
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sökande av tillfälliga tillstånd till slutna sällskap måste genomföra ett 
kunskapsprov.  
Det finns vissa undantag, t.ex. om den som söker redan har ett tillstånd eller om 
tillståndet gäller vid ett enstaka tillfälle, t.ex. ett bröllop.  
 
Remissyttranden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen skickar i stort sett alltid remisser till Polismyndigheten så länge det 
inte är ett mycket litet arrangemang. Genom att skicka remisser till olika 
myndigheter kontrolleras den sökandes vandel, dvs. att den sökande inte är 
brottsligt belastad, att sökande är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig till 
det allmänna (betalt skatter, moms och arbetsgivaravgifter och dyl.). 
 
Polismyndighetens yttrande om eventuella risker för ordningsstörningar i området 
för den tilltänkta etableringen och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av 
störningsrisken för närboende ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövning. 
Kommunen skickar remiss även till räddningstjänsten för att säkerhetsställa att 
lokalen är brandsäker och ibland även till Skatteverket.  
 
Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl 
 
 
 
 
 
 
Vid en ansökan om serveringstillstånd eller vid förändringar i befintliga 
serveringstillstånd ska Tingsryds kommun bedöma om risken för olägenheter kan 
uppstå. Bedömningen utgår bland annat från inkomna ansökningshandlingar samt 
remissyttranden, framförallt Polismyndighetens och samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande väger tungt vid bedömningen.  
 

8 kap. 11 § alkohollagen 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att 
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om 
arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering 
till allmänheten. 
8 kap. 16 § 
Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap 
av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från 
brandsäkerhetssynpunkt. 
 

8 kap. 17 § alkohollagen 
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 
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Det görs en bedömning av om serveringsställets belägenhet kan föranleda 
alkoholpolitiska olägenheter avseende ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. Det kan handla om att lokalen är belägen i ett bostadsområde 
eller i ett område som på annat sätt är känsligt för störningar. Förutom 
bostadsområden kan det vara fråga om närheten till skolor eller fritidsgårdar, 
institutioner för missbrukare eller liknande verksamhet.  
 
När kommunen bedömer serveringsställets belägenhet ser tillståndsenheten 
framför allt på:  

• risk för störningar för omgivningen 
• restaurangens inriktning, t.ex. renodlad restaurang för matservering, 

restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till unga 
personer.  

• kända geografiska problemområden  
• eventuell påverkan för ungdomar, unga vuxna eller andra grupper som är 

särskilt skyddsvärda 

Kommunens tillsyn 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta med tillsyn. En mer detaljerad 
beskrivning finns i den tillsynsplan som kommunen har upprättat. Den beskriver 
kommunens planerade tillsynsarbete.  
 
Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser 
skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om 
sanktionsåtgärder. Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett 
beslut. En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har 
framkommit med anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.  
 
Förebyggande tillsyn 
Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, 
exempelvis utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med 
branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också 
kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det 
praktiska arbetet på serveringsstället. 
  

9 kap. 2 § alkohollagen 
Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 
gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn 
över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 
länsstyrelsen. 
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Inre tillsyn 
Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har 
serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som 
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är 
administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan 
myndigheterna.  
  
Yttre tillsyn 
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.  
 
Samordnad tillsyn 
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, då kommunen 
tillsammans med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och 
räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.  
 
Kommunens sanktionsmöjligheter  
Om innehavaren av ett serveringstillstånd inte uppfyller de förutsättningar som 
gällde när tillståndet meddelandes eller följer de bestämmelser som gäller för 
servering får kommunen tillgripa sanktionsmöjligheter. De sanktionsmedel som 
står till buds är erinran, varning eller återkallelse. I regel tillgrips erinran först, följt 
av varning och vid upprepade fall eller grova överträdelser återkallelse.  
 
Vid mindre allvarliga förseelser sker i regel rättelse i samförstånd mellan kommunen 
och tillståndshavaren. I Tingsryds kommun strävar vi efter att i dialog lösa 
uppkomna problem. 
 
Prövnings- och tillsynsavgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgifter för ansökan ska täcka kommunens kostnader i samband med utredning 
av ärendet. Tillsynsavgiften ska täcka kommunens utgifter i samband med 

8 kap. 10 § alkohollagen 
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller 
servering av folköl. 

I kommunallagen (1991:900) framgår att avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och 
baseras på självkostnads‐ och likställighetsprincipen.  
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tillsynsbesök och inre tillsyn. Aktuella avgifter går att finna på kommunens 
hemsida. För tillfälliga serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften i 
ansökningsavgiften.  
 
På en ansökningsblankett om tillfälligt serveringstillstånd får man ansöka om upp 
till 3 enstaka tillfällen inom 12 månader. Ansökningsavgiften betalas per 
ansökningsblankett som skickas till kommunen. 

RIKTLINJER VID SERVERING 

Serveringstider 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Social hänsyn ska 
därför ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska intressen. 
Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen.  
 
Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl. 11.00 för serveringens början och kl. 
01.00 för serveringens avslutande. Kommunen har rätt att ge tillstånd till utsträckt 
serveringstid. Utsträckt serveringstid är således undantag från detta och ska därför 
prövas i varje enskilt fall. Enbart ekonomiska skäl, t.ex. en hänvisning till att en 
konkurrerande eller närliggande restaurang har utsträckt serveringstid, är därför inte 
en tillräcklig grund för bifall till en ansökan om utsträckning av serveringstiden 
utöver normaltiden.  
 
Vid prövningen av serveringstid ska man beakta risken för alkoholpolitiska 
olägenheter. För att kunna göra en fullgod bedömning av om det föreligger risk för 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om det kan innebära särskild risk 
för människors hälsa förs en dialog med bland andra Polismyndigheten och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
 Riktlinjer: 

• Vid prövning av stadigvarande serveringstider utöver den så kallade 
normaltiden klockan 11.00-01.00 inhämtas alltid yttrande från Polis-
myndigheten och samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa remissyttranden har 
stor betydelse för om en ansökan om förlängd öppettid blir beviljad eller inte. 

8 kap. 19 § alkohollagen 
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid bestämmande av 
tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar 
annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte 
påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 
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Tidigare servering än 11.00 medges inte. Senare serveringstid än till 01.30 
medges inte. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och risken för 
störning i övrigt som är avgörande. Särskilt ska beaktas om serveringsställets 
sena öppettider kan leda till störningar för närliggande bostäder. 

• När tillfälliga tillställningar till allmänheten är förlagda utomhus kan det 
finnas särskild stor risk för störningar.  Ligger sådana serveringar i tätbebyggt 
område är kommunen särskilt restriktiv vid beviljande av förlängda 
öppettider.  

• I de fall förlängd öppettid senare än 01.00 medges gäller i regel beslutet under 
en prövotid på 6 månader. Därefter kan tillståndshavaren ansöka om 
permanent förlängd serveringstid.  

Vid beslut om förlängd öppettid kan kommunen villkora att det alltid ska finnas 
personal på plats som genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering eller 
motsvarande. 
 

Ordning och nykterhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer: 

• Att försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller 
grupp begränsas, det är t.ex. inte tillåtet att i Tingsryds kommun tillåta 
servering av hela flaskor med spritdrycker, hinkar med öl eller så kallade 
shotsbrickor.  

• Tingsryds kommun ska själva eller i samarbete med andra närliggande 
kommuner erbjuda utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.  

• Tingsryds kommun ska aktivt påverka företag eller föreningar med 
serveringstillstånd att låta personalen genomgå utbildningen ansvarsfull 
alkoholservering.  

• Tingsryds kommun ska löpande bjuda in restaurangföretagen och 
föreningar till informations- och dialogträffar.  
 

3 kap. 5 § alkohollagen 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras. Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att 
ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. 
8 kap. 20 § 
Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att 
störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. 
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Uteserveringar 
Serveringsområdet kan utöver restauranglokal inomhus även omfatta avgränsat 
område utomhus. Kommunen kan vid beslut om uteservering villkora tiderna för 
när uteserveringen ska vara utrymd. Om kommunen inte har villkorat tillståndet 
med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets 
utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för 
serveringsstället i övrigt (se 8 kap. 19 § alkohollagen). Uteservering regleras inte 
särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering. 
 
Riktlinjer:  

• Vid risk för störningar på grund av uteserveringen kan serveringstiden för 
denna och den tid då uteserveringen ska vara utrymd begränsas. 
Polismyndighetens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har stor 
betydelse för beslutet.  

• Uteserveringen skall ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. 
Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över 
uteserveringen. I övriga fall kan kommunen meddela villkor om 
bordsservering eller bemanning på uteserveringen. 

• Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd 
(för gatumark krävs även Polismyndighetens tillstånd)  

• Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden.  
• Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med 

tillfredsställande antal sittplatser och med tydliga avgränsningar.  Hur 
serveringsytan ska vara avgränsad avgörs i varje enskilt fall beroende på 
verksamhet och målgrupp.  

• Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet.  
 

Gemensamt serveringsutrymme 
 
 
 
 
 
 
 
Flera tillståndshavare har möjlighet att utnyttja 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. Ansökan om gemensamt serveringsutrymme kan göras både 

8 kap. 14 § alkohollagen 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att 
utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. 
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för tillståndshavare av permanenta tillstånd och av tillståndshavare av tillfälliga 
tillstånd.  
 
Riktlinjer: 

• handläggningstiden för ansökan om gemensamt serveringsutrymme 
beräknas till 1-2 månader  

• det ska finnas tydlig avgränsning av det gemensamma utrymmet 
• endast bordsservering är tillåten  

 
Cateringverksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer: 

• Verksamheten ska ha ett kök för tillredning av mat  
• Verksamheten ska kunna erbjuda ett varierat utbud av för-, huvud- och 

efterrätter  
• Verksamheten har bara serveringstillstånd i den kommun ansökan gjorts 

och beviljats, om verksamhet ska ske i annan kommun måste en ansökan 
göras i den aktuella kommunen  

• Tillståndshavaren ska vid varje serveringstillfälle, då alkoholdrycker 
serveras, göra en anmälan på särskild blankett, tillsammans med ett 
godkännande från räddningstjänsten om att lokalen är godkänd ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Det senare gäller ej vid servering i privat bostad.  

 
Kryddning av snaps 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 kap. 4 § alkohollagen 
Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen 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. 
 

8 kap. 3 § alkohollagen 
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till 
kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna 
serveringsrörelsen. 
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Riktlinjer: 
• kryddningen avser spritdryck som motsvarar det traditionella svenska 

okryddade brännvinet  
• verksamheten ska vara i mindre omfattning  
• kryddningen ska ske i originalbutelj  
• av den anmälan som ska göras till kommunen ska framgå vilka kryddor 

som används, vilken spritdryck som avses och mängd som ska kryddas  
 
Provsmakning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer: 
En tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska kunna anordna 
provsmakning av alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan 
arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen. I anmälan ska anges tid och 
plats för provsmakningen, vilka utställare som ska finnas på plats, vilka drycker 
som ska erbjudas provsmakning av, hur biljettförsäljning ska gå till samt hur 
ordning och nykterhet ska säkerställas.  
 
Det är också möjligt för partihandlare/utställare att erhålla tillfälligt tillstånd för 
provsmakning, antingen enskilt eller gemensamt. Detta tillstånd gäller enbart 
provsmakning av den eller de drycker tillståndet omfattar. Vid provsmakning av 
en dryck ges en mycket liten mängd, jämför med systembolagets modell. 
 
Tillståndet ska endast ges i samband med mässor, antingen renodlade vin-, öl- eller 
spritmässor eller om drycken är en del av andra produkter som mässan omfattar, 
exempelvis köksmässor. 
 
 
 
 

8 kap. 6 § alkohollagen 
Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning 
att 

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som 
provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller 

2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett 
tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 
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Riktlinjer: 
Tingsryds kommun ställer samma krav på sökandes lämplighet som vid annan 
tillståndsprövning. (Något krav på matservering finns inte vid provsmakning). 

 
 
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer: 
Exempel på villkor som kommunen kan ställa i samband med beslut:  

• förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av arrangemang 
• olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett 

serveringsställe (exempelvis för uteservering) 
• olika serveringstider beroende på typ av evenemang 
• antal gäster på ett ställe  
• begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, eller vid 

vissa evenemang endast tillåta bordsservering 
• utbildning för personal vid sen serveringstid, exempelvis Ansvarsfull 

alkoholservering  

DIALOG OCH SAMVERKAN 
I dialog och samverkan vill Tingsryds kommun utveckla en ömsesidig respekt och 
förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår 
kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi 
ambitionen att nå samsyn, vara lyhörda och lättillgängliga.  
 
Utbildning 
Sedan ett tiotal år har utbildningen Ansvarsfull alkoholservering ”Stökfritt” varit 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar 
tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska 
skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om 
serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till 
exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat 
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje 
enskilt fall.  
 

8 kap. 7 § alkohollagen 
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, 
vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om 
sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade 
alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning. 
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en naturlig del i samverkan mellan kommunerna, Länsstyrelsen och 
restaurangnäringen. Ansvarsfull alkoholservering är en evidensbaserad metod 
som minskar våld och oroligheter på krogen. Sedan 2011 ligger ansvaret för att 
kursen arrangeras på kommunerna. I Kronobergs län har flera kommuner gått 
samman och anordnat kursen. Målsättningen är att krögare med personal samt 
föreningar som återkommande ansöker om serveringstillstånd i Tingsryds 
kommun ska erbjudas utbildningen minst en gång vartannat år. För att metoden 
Ansvarsfull alkoholservering ska nå målet med minskat våld på krogarna krävs 
också att kommunens och polisens tillsyn över serveringarna genomförs 
regelbundet. Dessutom är dialog och informationsträffar med representanter från 
näringen och enheten för tillståndsgivning ett viktigt inslag i metoden.  
 
Informationsträffar 
Tingsryds kommun har som målsättning att en gång per år bjuda in föreningar 
och andra arrangörer av tillfälliga tillstånd till en informationsträff. 
Representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen deltar och 
informerar om de förutsättningar som gäller för alkoholservering till slutna 
sällskap eller till allmänheten. Informationsträffen anordnas lämpligen på våren 
och blir därmed också en förberedelse till de större sommararrangemang som 
brukar arrangeras under sommaren.  
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