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1.0 Inledning 
Serveringstillstånd ska sökas i den kommun där serveringen ska äga rum. 
Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller 
tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap. Kommunen är skyldig att 
informera allmänheten om vad som gäller enligt alkohollagen och enligt 
kommunens egna riktlinjer.  

1.1 Mål  
Dessa riktlinjer ska vara ett verktyg i att uppfylla målet om minskad ohälsa i 
Vännäs kommuns strategiska plan 2011-2020  

1.2 Handläggningstider 
Enligt 5 § Alkoholförordningen (2010:1636) ska kommunen fatta beslut i ärende 
enligt alkohollagen inom 4 månader från det att en komplett ansökan kommit in 
till kommunen.  
 
I Vännäs kommun ska beslut rörande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
fattas inom en månad från det att en komplett ansökan inkommit till kommunen.  
 
Beslut rörande tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap ska fattas inom tre 
veckor från det att en komplett ansökan inkommit till kommunen.  
 
1.3 När krävs serveringstillstånd 
Serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkoholhaltiga drycker med en 
alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Serveringstillstånd krävs dock inte om 
serveringen  

• avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,  
• sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för 

inköp av dryckerna, och  
• 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 serveringstillstånd 
om alkoholdrycker bjuds eller om gästerna får köpa dryckerna till högst 
inköpspris. Endast om festen hålls i en restaurang eller liknande lokal krävs 
serveringstillstånd.  

1.4 Definitioner 
Lättdrycker – Alla drycker som är alkoholfria eller som innehåller högst 2,25 
volymprocent alkohol.  
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Person med betydande inflytande (PBI) – De personer som räknas ha betydande 
inflytande över rörelsen är enligt folkhälsoinstitutet verkställande direktör, ensam 
firmatecknare, styrelseledamöter, bolagsdelägare eller aktieägare med mer än 25 % 
ägarandel i företaget. Även ekonommiska intressenter räknas. Vilka personer som 
räknas ha betydande inflytande över rörelsen bedöms i varje enskilt fall. 
Bedömningen ska klargöra att dessa har ett verkligt inflytande men de behöver inte 
delta i själva serveringen.  
Större arrangemang– med större arrangemang enligt dessa riktlinjer menas 
evenemang där besökarantalet beräknas överstiga 200 personer eller som pågår 
under minst 2 dagar.  

1.5 Serveringstider 
Normaltiden för servering av folköl enligt alkohollagen är 07.00 till 01.00. För 
övrig servering är normaltiden 11.00 till 01.00. Kommunen får besluta om andra 
serveringstider. Serveringsställe ska vara utrymt senast 30 minuter efter 
serveringstidens utgång.   
 
Serveringstillstånd i Vännäs kommun får beviljas längst till kl 02. 00 under 
förutsättning att:  
• Serveringstillståndet avser ett stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten.  
• Tillståndshavaren har bedrivit verksamheten utan anmärkning under minst ett 

år före ansökan om förlängd serveringstid beviljas.  
• Serveringsställets läge inte medför eller riskerar att medföra störningar eller 

andra olägenheter.  
• Remissinstanserna inte har något att invända mot att förlängd serveringstid 

beviljas. 
 
Serveringstiden ska begränsas  
• För uteservering till kl 22.00.  
• Vid större evenemang eller andra specifika tillfällen kan serveringstid för 

uteservering beviljas efter kl. 22.00.  
• Om det föreligger risk för alkoholpolitiska olägenheter kan kommunen efter 

remiss till plan- och miljönämnd,, vård- och omsorgsnämnd och 
polismyndighet besluta om annan serveringstid än normaltiden.  

1.6 Prövningen av ansökan om serveringstillstånd 
Alla ansökningar om serveringstillstånd prövas i tre steg.  

1. Sökandens lämplighet och ekonomiska förutsättningar. 
 
Alkohollagen kräver att sökanden har kännedom om alkohollagsstiftningen och 
har ekonomiska förutsättningar för att sköta verksamheten på ett tillfredsställande 
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sätt samt i övrigt är lämplig att beviljas serveringstillstånd. Vid prövningen av 
sökandens ekonomiska förutsättningar är förutom hans/hennes ekonomiska 
stabilitet finansieringens ursprung av vikt. 
 
2. Serveringsställets tjänlighet 
3. Tillståndets alkoholpolitiska lämplighet  
 
Kommunen ska vid tillståndsgivning bedöma riskerna för eventuella olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet samt risk för människors hälsa. Om sådana 
olägenheter kan befaras får serveringstillstånd vägras även om övriga krav är 
uppfyllda.  

”För att ge större eftertryck åt att det är närheten till särskilt utpekade miljöer, 
såsom platser där ungdomar vistas eller samlas, redan etablerade missbruks- eller 
brottsbelastade miljöer, trafikleder, utpräglade bostadsområden där buller från 
serveringsstället kan ge upphov till störningar m.m., som typiskt sett innebär risker 
för uppkomsten av olika alkoholrelaterade olägenheter…” (Prop. 2009/10:125). 

Vid prövningen av ansökan om serveringstillstånd ska hänsyn tas till Vännäs 
kommuns drogpolitiska handlingsprogram och andra styrande dokument1 inom det 
alkoholpolitiska området. Därutöver ska remissyttrande inhämtas från de 
remissinstanser som anges under varje typ av serveringstillstånd. Rapporter från 
tidigare tillsyn ska beaktas.  

1.6 Allmänna förutsättningar för serveringstillstånd.  
För samtliga typer av serveringstillstånd gäller att:  
• Servering får inte ske i av kommunen ägda lokaler med undantag för 

Liljaskolans matsal, festsalen i Medborgarhuset samt Lägerhyddan på Lägret. 
• Serveringsställets lämplighet bedöms utifrån dess läge med hänsyn till 

närliggande verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar under 18 år. 
Särskild hänsyn ska tas till öppettider och verksamhetens målgrupp. 

• Sökandens kunskaper om alkohollagstiftningen testas genom kunskapsprov 
meddelat av statens folkhälsoinstitut.  

• Sökanden ska själv visa att han/hon är lämplig att beviljas tillstånd att servera 
alkoholdrycker 

• Sökanden ska visa att finansieringen av verksamheten skett på ett lagligt sätt. 
• Sökandens laglydnad och skötsel gentemot samhället i övrigt prövas.  
• Den lokal för vilken serveringstillståndet beviljas ska vara klart avgränsad och 

överblickbar.   

                                                 
1 till exempel bidragsreglemente, ordningsstadga med flera dokument som ställer krav rörande hantering av 
alkohol.  
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2.0 Serveringstillstånd till allmänheten 

2.1 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan sökas av restaurangföretag 
som uppfyller kraven enligt alkohollagen och riktlinjerna i detta avsnitt.  

2.1.1 Prövningen av sökandens lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar.  
• Godkänt kunskapsprov ska avläggas av minst hälften av styrelsens ledamöter, 

VD och aktieägare med ett enskilt innehav om minst 25 %, andra finansiärer  
samt andra eventuella firmatecknare. Bedömning av om andra personer har ett 
betydande inflytande i verksamheten ska göras i varje enskilt fall. Dessa ska då 
avlägga godkänt kunskapsprov.  

• Domar och förelägganden avseende våldsbrott, ekonomisk brottslighet och 
alkoholrelaterad brottslighet liksom misskötta betalningar av skatter, sociala 
avgifter och andra avgifter till det allmänna motiverar avslag på ansökan om 
serveringstillstånd. Även annan brottslighet kan motivera avslag på ansökan. 
Bedömning ska alltid ske i det enskilda fallet.  

 
Lämplighetsprövningen och den ekonomiska prövningen sker av den/de fysiska 
personer som äger och driver verksamheten. Är sökanden ett aktiebolag ska 
prövningen avse de personer som har betydande inflytande i företaget. Här avses 
samma personer som ska avlägga godkänt kunskapsprov. Prövning ska göras av 
samtliga styrelseledamöter.  
 
Vidare förutsätts att sökanden 
• innehar F-skattesedel 
• är registrerad för moms 
• i det fall sökanden har anställda, är registrerad som arbetsgivare 

2.1.2 Prövningen av serveringsställets tjänlighet  

• Tillståndshavaren ska disponera lokalen om ansökan inte avser delad 
serveringsyta.  

• I lokalen ska finnas ett lämpligt antal sittplatser. Med detta menas att det ska 
finnas sittplatser till minst hälften av det antal gäster som maximalt ryms i 
lokalen.  

• Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Lokalen ska ha 
tillräckligt antal utrymningsvägar och tillgänglig brandskyddsutrustning. 

• Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Köket 
ska ha tillräcklig utrustning för tillagning av mat till det antal gäster som 
lokalen är godkänd för. Det är den sammanvägda bedömningen av matens 
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utbud, kvalitet och allmän standard i restaurangen och köket som ska vara 
avgörande. Kök med enkla lägenhetsspisar och mikrovågsugnar eller 
motsvarande anses inte tillräckligt.  

• Tillståndshavaren ska tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.  
• Ett varierat utbud av maträtter ska kunna erbjudas gästerna. Avser 

serveringstillståndet Starköl, vin och/eller andra jästa drycker ska minst tre 
huvudrätter erbjudas. Omfattar serveringstillståndet även spritdryck ska en 
meny bestående av minst tre förrätter, tre huvudrätter och tre efterrätter 
erbjudas. Enklare maträtter så som smörgåsar, hamburgare och korv accepteras 
inte. 

• Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.  
• Serveringstillstånd till uteservering kan beviljas endast i direkt anslutning till 

restaurangen.  

2.1.3 Prövning av tillståndets alkoholpolitiska lämplighet 
 Hinder för serveringstillstånd anses föreligga om: 

• Någon av remissinstanserna motsätter sig att serveringstillstånd beviljas.  
• Kommunen i övrigt äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället 

eller angående sökandens lämplighet. 
• Kommunen misstänker att serveringsstället kan komma att bedriva 

spelverksamhet eller sexhandel eller om verksamhet som kan leda till att sådan 
verksamhet etableras. 

• serveringsställets läge i övrigt  befaras utgöra risk för alkoholpolitiska 
olägenheter.  

2.1.4 Remiss 
Remiss inhämtas från:   
• Polisen 
• Skatteverket 
• Kronofogden 
• Plan- och miljönämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 
• Räddningstjänsten 

2.1.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Registreringsbevis från Bolagsverket som visar ägandeförhållandena inklusive 

aktiefördelningen i bolaget. 
• Bevis för personer med betydande inflytande (styrelse, aktieägare med mer än 

25 % andel av aktierna och VD) som visar vilka bolag den sökande är eller 
varit aktiv i. 

• Bevis på förfoganderätt till serveringsytan.  
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• Bevis på registrering av lokalen som livsmedelsanläggning 
• Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung (ex lånehandlingar 

m.m.) 
• F-skattebevis 
• Registeringsbevis för momsregistrering 
• Ev. registreringsbevis för arbetsgivare 
• Meny 
• Utdrag från kreditupplysningsföretag eller motsvarande. 
• Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering 

kommer att ske.  

2.2 Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. 
Den som har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan ansöka om 
tillfällig ändring av serveringstillståndet vid högst 10 tillfällen per år.  
 
Tillfällig ändring får beviljas vid enstaka tillfälle eller för visst återkommande 
arrangemang.  
 
En tillfällig ändring av ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan 
beviljas under förutsättning att:  
• Verksamheten har bedrivits under minst sex (6) månader utan anmärkning.  
• Den tillfälliga ändringen är en del i ett större arrangemang. 
• Den tillfälliga ändringen omfattar högst sju (7) dagar i följd. 
• En tillfällig ändring av serveringstiden beviljas längst till kl. 02.00 
• En tillfällig ändring av serveringsytan beviljas under förutsättning att 

serveringsytan är överblickbar.  
• Ändringen inte hindrar den som vill vistas i en alkoholfri miljö att delta i ett 

offentligt arrangemang där tillståndshavaren inte är ensam arrangör.   
 
Hinder för tillfällig ändring av serveringstillståndet anses föreligga om:  
• Någon av remissinstanserna motsätter sig den tillfälliga ändringen.  
• Den tillfälliga ändringen i övrigt bedöms innebära risk för alkoholpolitiska 

olägenheter.  

2.2.1 Remiss 
Remiss inhämtas från:   
• Polisen 
• Plan- och miljönämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 
• Räddningstjänsten om ändringen avser serveringsytan.  
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2.2.2 Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Dokumentation över det aktuella arrangemanget (tex. planeringsdokument, 

program eller liknande).  
• Om ändringen avser serveringsytan ska planritning som visar serveringsställets 

utformning och vilka ytor ändringen avser bifogas. 
• Bevis på förfoganderätt över eventuellt utökad yta.  

2.3 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska vara en del av ett större arran-
gemang. Inriktningen på arrangemanget ska ej vara enbart dryckesinriktad. Lagad 
eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas i enlighet med stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten.  

2.3.1 Prövningen av sökandens lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar 
Lämplighetsprövning och prövning av sökandens ekonomiska förutsättningar görs 
på samma sätt som vid prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten. Är sökande en förening ska minst hälften av föreningens 
styrelseledamöter avlägga godkänt kunskapsprov.  

2.3.2 Prövningen av serveringsställets tjänlighet 
Serveringsställets tjänlighet prövas på samma sätt som vid ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Kassa med certifierat 
kassaregister ska finnas.  

2.3.3 Prövning av tillståndets alkoholpolitiska lämplighet 
• Alkoholserveringen ska vara en naturlig del i ett större arrangemang 
• Serveringen skall avslutas senast klockan 01.00.  
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beviljas inte till förening som 

bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 
• Endast evenemang som vid en samlad bedömning vänder sig huvudsakligen 

till en publik över 20 år kan beviljas tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten.  

• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan endast omfatta starköl, vin 
och andra jästa alkoholdrycker.  

 
Hinder anses föreligga:  
• Om någon av  remissinstanserna  invänder mot att serveringstillstånd beviljas.  

2.3.4 Remiss 
Remiss inhämtas från:   
• Polisen 
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• Plan- och miljönämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 
• Räddningstjänsten 

2.3.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 
Sökanden oavsett juridisk form ska bifoga:  
• Bevis på förfoganderätt till serveringsytan 
• Bevis på registrering av lokalen som livsmedelsanläggning 
• Planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas.  
• Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung (ex lånehandlingar 

m.m.) 
• Meny 
• Utdrag från kreditupplysningsföretag eller motsvarande. 
• Dokumentation över det aktuella arrangemanget (tex. planeringsdokument, 

program eller liknande).  
 
Om sökanden är ett företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc.) ska 
följande handlingar bifogas:  
• Registreringsbevis från Bolagsverket som visar ägandeförhållandena inklusive 

aktiefördelningen i bolaget.  
• Bevis för personer med betydande inflytande (styrelse, aktieägare med mer än 

25 % andel av aktierna och VD)som visar vilka bolag den sökande är eller 
varit aktiv i. 

• F-skattebevis 
• Registreringsbevis för momsregistrering 
• Ev. registreringsbevis för arbetsgivare 
• Om sökande är ett aktiebolag bifogas bevis på vem som är VD och/eller 

platschef eller motsvarande.  
 
Om sökanden är en förening ska följande handlingar bifogas:  
• Stadgar 
• Årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som äger 

rätt att teckna föreningens firma.  

2.4  Gemensam serveringsyta 
Flera tillståndshavare kan beviljas serveringstillstånd för samma serveringsyta för 
stadigvarande eller tillfällig servering till allmänheten. Samtliga sökanden ska 
meddelas individuella serveringstillstånd till den gemensamma serveringsytan. 
Varje sökande prövas individuellt i enlighet med respektive typ av 
serveringstillstånd. Serveringsytan ska uppfylla samma krav som för 
serveringstillståndet i övrigt.  
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2.4.1  Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Planritning över serveringsytan.  
• Bevis på vem som disponerar serveringsytan.  
• Skriftligt avtal eller motsvarande om gemensam disponering av serveringsytan.  
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3.0 Serveringstillstånd för slutet sällskap 

3.1 Allmänna förutsättningar för servering i slutna sällskap 
Serveringstillstånd till slutet sällskap kan beviljas under förutsättning att:  
• Det slutna sällskapet är en begränsad krets av personer som har någon form av 

gemensamt intresse, såsom i en förening eller annan sammanslutning, utöver 
aktuell tillställning med alkoholservering. 

• Arrangören ska i förväg veta exakt vilka personer som kommer att delta vid 
arrangemanget. ta emot anmälningar från, eller bjuda in, de personer som 
kommer att delta. 

• Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående 
arrangemang.  

• Vid arrangemanget får inga entréavgifter tas ut, medlemskap får ej säljas i 
entrén etc.  

• Annonsering till allmänheten om arrangemanget via affischer, i massmedia 
eller liknande är inte tillåtet. 

• Förening eller stiftelse som bedriver verksamhet som främst riktar sig till barn 
och ungdomar under 18 år kan ej beviljas serveringstillstånd.  

 

3.2 Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap 
Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap kan sökas av 
restaurangföretag eller föreningar med varaktig verksamhet.  

3.2.1 Prövningen av sökandens lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar.  
• Är sökande en förening ska minst hälften av föreningens styrelseledamöter 

avlägga godkänt kunskapsprov.  
• Är sökanden ett restaurangföretag ska de som definieras som personer med 

betydande inflytande enligt serveringstillstånd till allmänheten avlägga 
godkänt kunskapsprov.  

• Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap meddelas inte till förening 
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

• Sökanden ska själv visa att han/hon är lämplig att beviljas tillstånd att servera 
alkoholdrycker.  

• Sökandens laglydnad och skötsel gentemot samhället prövas.  

3.2.2 Prövningen av lokalens tjänlighet 
Serveringslokalens tjänlighet prövas på samma sätt som vid pövning av ansökan 
om serveringstillstånd till allmänheten. Det krävs endast att en lagad eller på annat 
sätt tillredd maträtt erbjuds.  
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3.2.3 Prövning av tillståndet alkoholpolitiska lämplighet 
Serveringen begränsas till normaltiden.  
 
Hinder att bevilja serveringstillstånd anses föreligga om:  
• Någon av remissinstanserna motsätter sig att serveringstillstånd beviljas.  
• Förening som söker tillstånd i huvudsak bedriver verksamhet inriktad mot barn 

och ungdomar under 18 år. 
• Förening som söker tillstånd ska ha annan huvudsaklig verksamhet än 

servering av alkoholdrycker.  

3.2.4 Remiss 
Remiss inhämtas från:   
• Polisen 
• Skatteverket 
• Kronofogden 
• Plan- och miljönämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 
• Räddningstjänsten 

3.2.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 
Alla sökande oavsett juridisk form ska bifoga:  
• Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering 

kommer att ske.  
• Bevis på registrering av lokalen som livsmedelsanläggning 
• Bevis på förfoganderätt till serveringsytan.  
• Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung (ex lånehandlingar 

m.m.) 
• Utdrag från kreditupplysningsföretag eller motsvarande. 
• Uppgift om meny/matservering.  
 
Är sökande ett företag, (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc) ska följande 
handlingar bifogas:  
• Registreringsbevis från Bolagsverket som visar ägandeförhållandena inklusive 

aktiefördelningen i bolaget. 
• Bevis för personer med betydande inflytande (styrelse, aktieägare med mer än 

25 % andel av aktierna och VD)som visar vilka bolag den sökande är eller 
varit aktiv i. 

• F-skattebevis 
• Registreringsbevis för momsregistrering 
• Ev. registreringsbevis för arbetsgivare 
 
Är sökanden en förening ska följande handlingar bifogas ansökan:  
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• Stadgar 
• Årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som får 

teckna föreningens firma.  
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4.0 Serveringstillstånd för cateringföretag 
8 kap 4§ alkohollagen medger att den som bedriver cateringverksamhet kan 
beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutna sällskap.  

4.1 Prövningen av sökandens lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar.  
Sökandens lämplighet och ekonomiska förutsättningar prövas på samma sätt som 
vid prövning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.  

4.2 Prövningen av lokalens tjänlighet 
Vid serveringstillstånd för cateringföretag finns inget krav på ett fast 
serveringsställe. Den lokal där serveringen sker, ska istället i varje enskilt fall, 
anmälas i förväg och godkännas av kommunen.  
• Sökanden ska ha ett eget kök för allsidig matlagning.  
• Anmälan för godkännande av det vid varje tillfälle aktuella serveringsstället 

görs till kommunen senast två (2) veckor i förväg.  

4.3 Prövning av tillståndet alkoholpolitiska lämplighet 
• Serveringen begränsas till normaltiden. 

4.4 Remiss  
Remiss inhämtas från:  
• Polisen 
• Skatteverket 
• Kronofogden 
• Plan- och miljönämnden 
• Vård- och omsorgsnämnden 

4.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Registreringsbevis från Bolagsverket som visar ägandeförhållandena inklusive 

aktiefördelningen i bolaget. Om sökanden är en förening ska stadgar och 
årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning bifogas.  

• Bevis för personer med betydande inflytande (styrelse, aktieägare med mer än 
25 % andel av aktierna och VD)som visar vilka bolag den sökande är eller 
varit aktiv i. 

• Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung (ex lånehandlingar 
m.m.) 

• F-skattebevis 
• Registreringsbevis för momsregistrering 
• Ev. registreringsbevis för arbetsgivare 
• Utdrag från kreditupplysningsföretag eller motsvarande. 
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• Beskrivning av kök och utrustning 
• Bevis för att köket är registrerat för livsmedelshantering 
• Om sökande är ett aktiebolag bifogas bevis på vem som är VD och/eller 

platschef eller motsvarande.  
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5.0 Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
• Servering beviljas maximalt vid 12 enstaka tillfällen per år till en sökande. 
• Serveringstillstånd kan ej beviljas enskilda privatpersoner.  
• Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap kan beviljas endast för starköl 

vin och andra jästa alkoholdrycker, ej för spritdrycker.  
• Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas. 
• Förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha ett namn som kan särskiljas 

från andra och ha antagit stadgar och styrelse. 
• Förening ska visa att verksamheten är eller, utifrån ansökningshandlingarna, 

kan bedömas bli bestående. 
• Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap kan beviljas företag och 

myndigheter för servering vid personalfester, representation och dylikt. 
 
För tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap medges undantag enligt FHIFS2 
2010:7 § 10 2 st. från kravet på att avlägga kunskapsprov. 
 
Remiss inhämtas vid behov.  

5.1 Handlingar som ska bifogas ansökan 
Är sökande ett företag, (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc) ska följande 
handlingar bifogas:  
• F-skattebevis 
• Registreringsbevis för momsregistrering 
 
Är sökanden en förening ska följande handlingar bifogas ansökan:  
• Stadgar 
• Årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som får 

teckna föreningens firma.  

                                                 
2 Statens folkhälsoinstituts författningssamling.  
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6.0 Pausservering 
Serveringstillstånd får beviljas för servering i pauser i föreställning eller konsert i 
foajéer till teater eller konsertlokal. Då gäller inte kravet på kök och matservering. 
Servering får endast ske i foajén under en pågående föreställning. Det är inte 
tillåtet med servering före eller efter en föreställning. Tillstånd för pausservering 
kan sökas stadigvarande eller tillfälligt för enskilt arrangemang.  

6.1 Prövningen av sökandens lämplighet 
Arrangören av föreställningen eller konserten eller den som driver teater eller 
konsertlokalen ska genomgå lämplighetsprövning enligt vad som gäller för 
stadigvarnade eller tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Undantag att 
avlägga kunskapsprov enligt FHIFS3 2010:7 § 10 2 st. från kravet på att avlägga 
kunskapsprov medges inte.  

6.2 Prövning av lokalens tjänlighet 
• Inget krav ställs på matservering 

6.3 Prövning av tillståndets alkoholpolitiska lämplighet 
• Serveringstillstånd beviljas endast för servering av starköl och vin eller annan 

jäst alkoholdryck.  
• Insläpp får inte ske under pågående föreställning.  
• Vid tillfälligt tillstånd ska föreställningen eller konserten  rikta sig i huvudsak 

till en publik över 20 år.  
• Vid stadigvarande tillstånd ska arrangörens hela verksamhet i huvudsak rikta 

sig till en publik på över 20 år.  

6.4 Remiss  
Remiss inhämtas enligt vad som gäller för stadigvarande eller tillfälligt 
serveringstillstånd till slutet sällskap. 

6.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 
De handlingar som efterfrågas vid ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 
serveringstillstånd för slutet sällskap ska bifogas.  
 

                                                 
3 Statens folkhälsoinstituts författningssamling.  
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7.0 Övriga tillstånd enligt alkohollagen 

7.1 Kryddning av snaps 

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan 
till tillståndsenheten, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna 
serveringsrörelsen.  

Med snaps menas spritdrycker som motsvarar det traditionella svenska okryddade 
brännvinet.  

Snapsen ska ha kryddats på restaurangen eller när det gäller cateringverksamhet på 
tillredningsstället efter eget recept.  

Verksamheten ska vidare vara i liten skala i förhållande till serverings- eller 
tillredningsställets omsättning.  

Servering av snaps som är kryddad på serverings- eller tillredningsstället är främst 
att se som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang.  

Det är inte tillåtet för en tillståndshavare att tillverka, förpacka om eller buteljera 
andra alkoholdrycker än den egna snapsen.  

Med kryddning avses någon form av färska eller torkade växtdelar. 

7.2 Tillstånd för anordnande av provsmakning av alkoholdrycker 

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under 
förutsättning att: 
1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd. I detta fall ska 
provsmakningen anmälas till kommunen senast två (2) veckor i förväg. 
2. De partihandlare som deltar ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av de drycker som avses erbjudas. 

Gästerna ska serveras en mycket liten mängd av respektive dryck, motsvarande en 
matsked eller mindre. 
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8.0 Remissinstanser 
De remissinstanser som i enlighet med ovanstående riktlinjer ska ges möjlighet att 
yttra sig över ärenden om serveringstillstånd innan beslut tas har i uppgift att 
bedöma olika aspekter av serveringstillstånden. Svarstiden varierar beroende på 
typ av tillstånd men bör vara minst 10 dagar. Respektive remissinstans ansvarar 
självständigt för att yttrande inlämnas i tid.  

8.1 Vård- och omsorgsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden är bland annat ansvarig för kommunens verksamhet 
enligt socialtjänstlagen (SoL) 
 
I 3kap 1§ SoL framgår det att det hör till nämndens uppgift att ”göra sig väl 
förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen 
och främja goda miljöer i kommunen.” I 3 kap 2§ SoL framgår att 
”socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens 
sociala erfarenheter.” ”Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel”, enligt 3 kap 7 § 
SoL. 
 
Vård- och omsorgsnämnden ska i sitt yttrande bedöma risken för att det sökta 
tillståndet medför alkoholpolitiska olägenheter. 

8.2 Plan- och miljönämnden 
Plan- och miljönämnden utövar tillsyn över restaurangkök utifrån livsmedelslagen. 
 
Nämndens yttrande ska avse lokalens tjänlighet, kökets kapacitet för tillagning 
eller tillredning av mat till godkänt antal gäster samt risken för lukt- eller 
bullerstörningar. 
 
I alkohollagen och dess förarbeten sägs uttryckligen att miljönämndens yttrande 
skall tillmätas en stor betydelse.  

8.3 Polismyndigheten 
Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagens 8 kap 11 § 
vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Polismyndigheten ska i sitt 
yttrande redovisa de omständigheter som ligger till grund för myndighetens 
bedömning och särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet att ansvara för 
verksamheten.  
 
Polismyndighetens bedömning av verksamhetens inriktning och geografiska läge 
kan vara av betydelse för kommunens bedömning avseende risken för alkohol-
politiska olägenheter.  
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Återfinns sökanden i polisregister för brott som kan vara av betydelse för 
bedömning om sökandens lämplighet ska det redovisas. 
 

8.4 Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket 
Skatteverket och Kronofogden svarar för kontroll av sökandens ekonomiska 
skötsamhet. 
 
Kommunen ska själv införskaffa utlåtande från Skatteverket och Kronofogden.  
 
Den sökande ska vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inhämta ett 
bevis från Bolagsverket som visar vilka bolag den sökande är eller varit aktiv i.  
 
Skattemyndigheten hjälper kommunen att kontrollera finansieringsplanen och 
kalkylen för den planerade verksamheten. 

8.5 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten ska yttra sig över serveringslokalens lämplighet utifrån 
brandsäkerhetssynpunkt samt lokalens kapacitet vad avser antalet gäster.  
 
Räddningstjänstens yttrande kan innehålla krav på villkor för serveringstillståndets 
beviljande.  
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9.0 Tillsyn 
I alkohollagens 9 kap 1 § slås fast att Statens folkhälsoinstitut utövar den centrala 
tillsynen över efterlevnaden av lagen och har rätt att meddela allmänna råd till 
vägledning för lagens tillämpning. 
 
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och skall biträda kommunerna med råd och 
stöd i deras verksamhet. 
 
Den omedelbara tillsynen av restaurangerna utövas av kommunen och polis-
myndigheten, som också har tillsynsansvar över servering och detaljhandel med 
folköl.  

Tillsynen syfte är i huvudsak att informera och ge råd om alkoholförsäljningen. 
Kommunen ska dock även ingripa när det sker överträdelser. Plan för tillsyn 
fastställs av kommunstyrelsen.  

9.1 Inre och yttre tillsyn 
Tillsynen kan indelas i s k inre och yttre tillsyn. Med inre tillsyn avses kontroll av 
uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor om ekonomisk art, men även 
rapporter angående tillståndshavarens personliga förhållanden. 
Till den inre tillsynen räknas också en fortlöpande övervakning av restaurangens 
marknadsföring i annonser o dyl. 
 
Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i 
enlighet med beviljade tillstånd och att tillståndshavaren inte bryter mot gällande 
lag eller föreskrifter. Bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen 
samt kontroll av att servering till minderåriga eller servering till berusade personer 
inte bedrivs är viktiga delar av den yttre tillsynen. 
 
Tillsynen regleras ytterligare i kommunens tillsynsplan som revideras var tredje år.  

9.2 Påföljder 

Vännäs kommun får enligt 9 kap 17 § meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 

• Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
• Följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de 

villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om: 
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• tillståndet inte längre utnyttjas, 
• det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har 
ingripit, eller 

• 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  

• tillståndshavaren har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden 
som föranlett varningen har rättats till inom angiven tid 

9.3 Informationsskyldigheten 
För att uppfylla informationsskyldigheten enligt 8 kap 9§ alkohollagen ska 
skriftlig information finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Därutöver ska 
ansvarig tjänsteman muntligen kunna redogöra för lagstiftningen och riktlinjerna 
vid förfrågan.  

 
 
 


