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RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR
SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN STARKÖL OCH
ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖRSÄLJNING
AV FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2002, § 214, med ändring i
socialnämnden den 8 januari 2003 § 21, den 21 april 2004 § 100, den 16
november 2005 § 361 och den 18 december 2007 § 269, samt med ändring och
tillägg i kommunfullmäktige den 14 januari 2009 § 6 och 8 december 2010 §
328, den 9 mars 2011 § 50 och den 11 maj 2011 § 16, och med ändring i
socialnämnden den 16 maj 2012 § 105 och den 19 september 2012 § 182,
socialnämnden 17 december 2013 § 223, socialnämnden 15 april 2015 § 70,
ändringar antagna av kommunfullmäktige 10 februari 2016 § 26 samt
ändringar antagna av kommunfullmäktige 2019-04-10 § 82.
Från och med 2011-01-01 har en ny alkohollag införts och kommunen är
tillsynsmyndighet.
I Uddevalla kommun är det Tillståndsenheten som ansvarar för alkoholfrågor.
Lagen ger kommunen rätt att vid tillståndsprövning som ett särskilt kriterium beakta
om en servering kan befaras medföra olägenheter ifråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa. Alkohollagen är en social skyddslag som
finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar och det är särskilt angeläget att
regler finns som ger barn och unga skydd. En utgångspunkt för kommunen är att
skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska
hänsyn. Bestämmelserna i 3 kap 5 § och 8 kap 20 § berör båda ordning och nykterhet
som skall råda där det säljs och serveras alkoholdrycker. Skador ska i möjligaste mån
förhindras samt de som serverar alkohol se till att oordning och onykterhet undviks.
I dessa riktlinjer anges vilka som har delegation på olika beslut. Med sektionschef
avses sektionschefen på Avdelningen för förebyggande socialt arbete. Med
arbetsutskott avses socialnämndens arbetsutskott.
Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd
Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) skall kommunen 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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Riktlinjer
Punkt 1
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten tas inom 3
månader från det att Tillståndsenheten fått in alla nödvändiga handlingar från den
sökande.
Punkt 2
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska lämnas
in senast 10 arbetsdagar innan tillställning.
Punkt 3
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, max 3 dagar,
ska lämnas in, med alla nödvändiga handlingar, senast 20 arbetsdagar innan
tillställning.
Punkt 4
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, mer än 3
dagar, ska lämnas in, med alla nödvändiga handlingar, senast 30 arbetsdagar innan
tillställning.
Delegationsordning
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten

Delegat
Arbetsutskott

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till slutet sällskap

Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, max 3 dagar

Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, vid icke sammanhängande
datum, under samma kalenderår

Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, mer än 3 dagar

Arbetsutskott

Remissyttranden under handläggning av ärende
Rättsregel
Enligt 8 kap. 11 § skall polismyndighetens yttrande inhämtas innan en ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd beviljas, såväl till allmänheten som till slutna
sällskap. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig
omfattning, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Polismyndighetens yttrande
har stor betydelse vid kommunens utredning och bedömning. Socialnämnden
inhämtar även miljö- och stadsbyggnadsnämndens remissvar, vilket också har stor
betydelse för kommunens utredning beträffande risk för störningar för närboende.
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Skatteverket, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten kan även de vara
remissmyndigheter liksom andra relevanta myndigheter.
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd
Rättsregel
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan tillståndsmyndigheten vid tillståndsgivning
meddela villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkor kan
endast meddelas vid nyansökan och omprövning och omfattar även beslut om
utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av
serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Beslut om villkor ska bedömas i varje
enskilt fall.
Exempel på villkor kan vara:
- vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur
- att ordningsvakter ska finnas
- att alkoholdrycker endast får serveras genom bordservering
- vilka serveringstider som ska gälla exempelvis för uteservering
- antal gäster på serveringsstället
Kommunens informationsskyldighet
Rättregel
Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad
som gäller enligt denna lag och anslutande författningar.
Riktlinjer
Punkt 5
Tillståndsenheten genomför årligen utbildning för serveringspersonal
och vakter
Punkt 6

Krögarmöten sker regelbundet under året.

Punkt 7

Nyhetsbrev skickas kontinuerligt ut till tillståndshavarna.

Regler kring tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Rättsregel
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering i
förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller
tillfälligt. När det gäller ett slutet sällskap får det inte vara fråga om en tillställning
som enligt 2 kap. 3 § ordningslagen skall anses som offentlig.
Riktlinjer
Dessa riktlinjer innehåller särskilda regler för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap.
Reglerna syftar till att konstatera om ansökan görs av en seriös sökande och att
avsikten med ansökan inte är att kringgå reglerna för alkoholservering. Så snart en
ansökan avseende slutet sällskap inte längre avser kategorin enstaka tillfällen gäller
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enligt alkohollagen en mer omfattande prövning avseende personlig lämplighet och
lokal.
Punkt 8
Förening eller stiftelse ska ha ett namn som kan särskiljas från andra,
och ha antagit stadgar. En sökande som tilldelats organisationsnummer av
skattemyndigheten anses i normalfallet uppfylla dessa krav. Protokoll som visar
styrelsens sammansättning och vem som tecknat föreningen skall redovisas.
Punkt 9
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form
av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning utöver den
ifrågavarande tillställningen.
Punkt 10 För förening gäller att innan tillställningen börjar, skall arrangören ha
en känd medlemslista, som ska lämnas in till Tillståndsenheten. För övriga
sammanslutningar gäller att arrangören skall lämna in en lista över vilka gäster som
ingår i det slutna sällskapet.
Punkt 11
Serveringslokalen får inte vara öppen för andra gäster under pågående
tillställning än de som är upptagna på gästlistan eller medlemslistan. Det
förhållandet att entréavgifter tas ut och att lokalen är öppen för nya gäster under
tiden tillställningen pågår gör att serveringen bedrivs till allmänheten.
Punkt 12
Det är av stor vikt hur eventuell annonsering i massmedia eller
liknande är utformad. Annonsering som vänder sig till allmänheten är inte tillåten.
Punkt 13

Tillredd mat skall serveras vid tillställningen.

Delegationsordning
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd
till slutet sällskap

Delegat
Alkoholhandläggare

Kryddning av snaps
Rättsregel
Enligt 8 kap. 3 § alkohollagen har den som har ett stadigvarande tillstånd att servera
spridrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som
snaps i den egna serveringsrörelsen.
Cateringverksamhet
Rättsregel
Enligt 8 kap. 4 § alkohollagen kan ett cateringföretag som bedriver verksamhet för
slutna sällskap erhålla ett stadigvarande serveringstillstånd.
Riktlinjer
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Punkt 14
Varje serveringstillfälle ska anmälas och godkännas av kommunen.
Samma matutbud och eget kök som gäller för restauranger ska gälla för
cateringföretag.
Punkt 15
Serveringslokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
Delegationsordning
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd
för cateringverksamhet till slutna sällskap
avseende innehavare av befintligt serveringstillstånd

Delegat
Alkoholhandläggare

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd
för cateringverksamhet till slutna sällskap
avseende sökande som ej innehar serveringstillstånd

Arbetsutskott

Provsmakning av alkoholhaltiga drycker
Rättsregel
Enligt 8 kap. 6 § alkohollagen är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin,
starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten
tillåten under förutsättning att:
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker
som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakning skall 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.
Tillståndshavare som avses i första stycket ska innan arrangemanget äger rum göra en
anmälan till kommunen.
Enligt 8 kap. 7 § alkohollagen har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som
produceras på den egna gården och som har ett stadgivarande serveringstillstånd 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.
Delegationsordning
Delegat
Beslut om tillstånd för provsmakning
Arbetsutskott
av alkoholdrycker
Rumsservering på hotell
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Rättsregel
Enligt 8 kap. 5 § alkohollagen får hotell som har restaurangverksamhet med
serveringstillstånd i sina lokaler servera alkoholdrycker på hotellrum, så kallad
rumsservering. Rumsserveringen begränsas inte av de tider som anges i
serveringstillståndet för restaurangen.
Serveringsstället - köket
Rättsregel
Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen får stadigvarande serveringstillstånd meddelas till
allmänheten om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen
samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna
erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas
till ett fåtal enklare rätter.
Serveringsstället - lokalen
Rättsregel
Enligt 8 kap 15 § alkohollagen och prop. 2009/10:125 ska serveringsstället ha ett
tillräckligt antal sittplatser för matgäster. En drinkbar skall enligt samma lagparagraf
vara en mindre väsentlig del av serveringsställets totala yta och vara inrättad i nära
anslutning till matsalen. Enligt 8 kap. 16 § ska de lokaler som används för servering
till allmänheten eller för servering till slutna sällskap, av den som har stadigvarande
serveringstillstånd, vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
Riktlinjer
Punkt 16
Vid tillståndsprövningen ska sökanden redovisa vilken yta i lokalen
som är avsedd som bordsavdelning (matsal) och hur många sittplatser för matgäster
denna omfattar.
Punkt 17
För att drinkbarsavdelning ska anses vara en mindre väsentlig del av
serveringsstället ska bordsavdelningen uppta den väsentliga delen av
serveringslokalen eller erbjuda plats för minst hälften av det antal personer lokalen
är avsedd för.
Punkt 18
Reklam som är uppmanande, påträngande eller uppsökande för att
förmå någon att dricka alkohol får inte förekomma, detta gäller även för interna
reklamsändningar på hotell eller dylikt.
Olägenheter av social, nykterhets- eller ordningsmässig art
Rättsregel
Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa. En individuell bedömning skall alltid göras.
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Riktlinjer
Punkt 19
Med olägenheter menas bland annat att etablering av ett
serveringsställe med alkoholservering eller utökad rätt till servering för ett befintligt
serveringsställe riskerar att medföra samhälleliga problem. Dessa kan vara av
social, nykterhets- eller ordningsmässig art.
Punkt 20
Särskild restriktivitet råder vid etableringar i renodlade
bostadsområden, i närhet av eller på idrottsanläggning och i speciellt utsatta
områden.
Punkt 21
Särskild restriktivitet gäller även för lokaler eller områden som
frekventeras av en ungdomlig publik.
Punkt 22
På många serveringsställen finns behov av dörrvakt. Kommunen ska av
alkohol-politiska skäl verka för att endast de som polismyndigheten har förordnat
som ordningsvakter ska användas.
Serveringstider
Rättsregel
Enligt 8 kap. 17 § måste kommunen i varje enskilt fall bedöma riskerna för
olägenheter i samband med en utsträckning av serveringstiden. För att kunna göra en
riktig bedömning av om det föreligger risk för alkoholrelaterade olägenheter eller inte
är det nödvändigt att inhämta yttranden från polismyndigheten och Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden.
Enligt 8 kap. 19 § beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras.
Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som är angivet ovan.
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. Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter
efter serveringstidens utgång.
Definitioner:
Serveringstid är den tid under vilken servering av mat och dryck får pågå enligt
tillståndet. Till exempel enligt normaltiden 11.00 – 01.00. All servering upphör
senast vid serveringstidens slut och då stänger också kassan.
Utrymningstid är de 30 minuter man har på sig att utrymma serveringsstället. Under
denna tid får ingen servering ske men gästerna får lov att exempelvis avsluta en
måltid. Inte heller personal får lov att servera sig alkoholdrycker efter
serveringstidens slut.
Stängningstid betyder att lokalen ska vara utrymd det vill säga inga gäster eller icke
tjänstgörande personal får finnas kvar i lokalen. Endast personal som behövs för till
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exempel städning får då vara kvar i lokalen. Stängningstiden infaller 30 minuter efter
serveringstidens slut.
Riktlinjer
Punkt 23
Serveringstiden är normalt mellan klockan 11.00-01.00 förutom
onsdag, fredag och lördag då serveringstiden kan förlängas till klockan 02.00.
Punkt 24
Ansökan om senare serveringstider på andra dagar än onsdagar,
fredagar och lördagar behandlas särskilt restriktivt eller avslås om:
1. Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till
ordningsstörningar eller risk för ordningsstörningar på
serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avstyrker serveringstiden med
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för
störningar från serveringsstället eller utsätts för störningar
enbart genom serveringsställets läge i kombination med sen
serveringstid.
3. Tillståndsenheten vid en samlad bedömning av ärendet, finner att
risk för olägenheter kan befaras.
Punkt 25

Serveringstillstånd till klockan 03.00 kan medges vid enstaka tillfällen.

Punkt 26
Ansökan om serveringstillstånd efter klockan 22.00 i renodlade
bostadsområden behandlas särskilt restriktivt.
Delegationsordning
Beslut om utvidgning/ändring av
serveringstillstånd till att gälla uteservering,
alkoholsortiment, tid under året, tid under dygnet
samt annan plats

Delegat
Sektionschef

Beslut om servering senare tid än klockan 02.00,
förutom vid enstaka tillfälle.

Arbetsutskott

Uteservering
Rättsregel
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Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket, alkohollagen, ska ett serveringstillstånd avse ett
visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till
serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare
serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd
kan kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd.
Anledning är att verksamheten inte får störa dem som bor i närheten av restaurangen.
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.
Riktlinjer
Punkt 27
Endast uteservering som är belägen i anslutning till, eller i omedelbar
närhet av, själva restaurangen och med god överblickbarhet kan ges tillstånd.
Punkt 28
Uteserveringen skall vara fysiskt avgränsad från kringliggande
område.
Den får inte utgöra hinder för trafik eller gående.
Punkt 29
Dispositionsrätt från markägaren krävs.
Punkt 30

Serveringstillstånd för uteservering kan beviljas året runt.

Punkt 31
Serveringstider för uteservering kan beviljas i samma utsträckning som
det stadigvarande serveringstillståndet.
Delegationsordning
Beslut om utvidgning/ändring av
serveringstillstånd avseende uteservering

Delegat
Sektionschef

Beslut om servering senare tid än klockan 02.00

Arbetsutskott

Teater- eller konsertlokal
Rättsregel
Enligt 8 kap 15 § alkohollagen får tillstånd meddelas för servering av vin, starköl
eller annan jäst alkoholdryck (ej spritdrycker) utan krav på att lagad mat
tillhandahålls i teater- eller konsertlokal. Servering får dock endast ske under pauser i
föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. Särskild restriktivitet skall iakttas
vid ansökningar om pausservering i samband med utpräglade ungdomsevenemang.
Riktlinjer
Punkt 32

Servering får endast ske till den som kan uppvisa entrébiljett.

Delegationsordning
Se delegation för stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd
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Festivaler och liknande tillställningar samt gemensam serveringsyta
Rättsregel
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle, ett
så kallat tillfälligt serveringstillstånd.
Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen, ges möjlighet för flera tillståndshavare 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. Särskilda villkor kan meddelas i
samband med beslut om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme.
Riktlinjer
Punkt 33
Serveringstillstånd beviljas inte då verksamheten vänder sig till en
ungdomlig publik.
Punkt 34
Servering av spritdrycker medges endast undantagsvis vid tillfällig
servering till allmänheten.
Punkt 35
En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från övriga
myndigheter är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.
Punkt 36
Tillredd mat ska tillhandahållas. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
tillstånd för hanteringen krävs.
Punkt 37
Servering skall bedrivas på en avgränsad serveringsyta där
bordsplatser finns som på en vanlig restaurang. Runt serveringsytan skall finnas
tydliga avgränsningar.
Punkt 38
Det är viktigt att platsen eller lokalen är överblickbar och att
Tillståndsenheten uppställer villkor så att problem i möjligaste mån undviks.
Punkt 39
Serveringstillstånd avseende tillfälligt gemensamt serveringsutrymme
kan ges även om de permanenta serveringstillstånden ej ligger i anlutning till den
tillfälliga serveringsytan. I sådana fall krävs ett tillfälligt serveringstillstånd inom
den gemensamma serveringsytan.
Delegationsordning
Beslut om tillfälligt gemensamt
serveringstillstånd, max 4 dagar

Delegat
Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt gemensamt
serveringstillstånd, mer än 3 dagar

Arbetsutskott

Krav på tillståndshavaren/sökanden
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Rättsregel
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen
Enligt 9 kap. 14 § alkohollagen ska bokföringen i tillståndspliktig rörelse vara så
utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är
skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingar
Riktlinjer
Punkt 40
Sökanden ska själv tillhandahålla de handlingar som krävs, för kunna
utreda ansökan.
Punkt 41
Sökanden ska genom att avlägga ett kunskapsprov hos
Tillståndsenheten visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och
anslutande föreskifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva
serveringsverksamheten.
Punkt 42
Restaurangrapport för alkoholdrycker ska inlämnas till
Tillståndsenheten varje år, av den som innehar stadigvarande serveringstillstånd.
Punkt 43
Fast och rörlig tillsynsavgift ska erläggas i början av varje år. Rörlig
avgift baseras på omsättningsunderlag för föregående år.
Punkt 44
Den personliga lämpligheten prövas bl.a. genom kontakter med polis-,
kronofogde- och skattemyndigheten.
Punkt 45

Lokalerna skall vara godkända ut brandsäkerhetssynpunkt.

Kommunens tillsynsverksamhet
Rättsregel
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen, har kommunen och polismyndigheten tillsyn över
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Det framgår av Tillståndsenhetens tillsynsplan att det finns olika slags tillsyn, inre,
yttre och samordnad.
Riktlinjer
Den inre tillsynen innebär att kommunen granskar om den som har
serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet. Kontrollen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som
polisen, skatteverket och kronofogdemyndigheten. Inre tillsyn är administrativ.
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Yttre tillsyn innebär att kommunen besöker serveringsstället under pågående
verksamhet, företrädesvis under kvällar och nätter för att kontrollera att
verksamhetens bedrivs i enlighet med lagen.
Tillsyn kan även ske samordnat då kommunen tillsammans med myndigheter som
polisen, Miljö- och stadsbyggandsnämnden, skatteverket och räddningstjänsten gör
en gemensam tillsyn på serveringsstället.
Tillsyn kan leda till att en utredning inleds samt beslut om administrativ
åtgärd/påföljd.
Punkt 46
Tillståndsenheten genomför yttre tillsyn regelbundet, dock minst en
gång per år och serveringsställe
Punkt 47
Samordnad tillsyn ska ske minst en gång per år med Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden, skatte-, kronofogde- och polismyndigheten, eller vissa av
dessa myndigheter, samt annan myndighet som i sitt ansvar har att kontrollera
lokalen eller verksamheten.
Påföljder
Rättsregel
Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen, får kommunen meddela en innehavare av
serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall, eller vid upprepade
överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Enligt 8 kap. 18 § alkohollagen ska kommunen återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har
ingripit, eller
3. 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,
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eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett
varningen har rättats till.
Enligt 9 kap. 18 § alkohollagen får tillståndet för ett gemensamt serveringsutrymme
återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en
händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.
Delegationsordning
Beslut om erinran

Delegat
Sektionschef

Beslut om varning

Arbetsutskott

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Socialnämnd

Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning
av alkoholdrycker för visst tillfälle

Socialnämnd

Beslut vid grova överträdelser(brådskande fall)
eller vid förfall vice ordförende

Socialnämndens ordförande

Servering och försäljning av folköl
Rättsregel
Enligt 8 kap. 8 § alkohollagen får servering av folköl, med de inskränkningar som
föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra
utrymmen i byggnader eller transportmedel som
1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd
av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april
2004 om livsmedelshygien, och
2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras
samtidigt.
Utan hinder av första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra
stycket samt av den som innehar serveringstillstånd. Den som avser att bedriva
servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska
ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i
fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd. Den som är
anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll, så kallad
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egenkontroll, över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för
verksamheten lämpligt program.

Riktlinjer
Punkt 48
Försäljning och servering får endast ske i, av Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden, registrerad, livsmedelslokal.
Punkt 49
I detaljhandeln eller på serveringsstället ska det finnas ett brett utbud
av mat eller matvaror och att försäljning av dessa varor faktiskt sker.
AVGIFTER
I Uddevalla har Kommunfullmäktige beslutat att tillståndsverksamheten skall vara
helt självfinansierad. Avgiftssystemet avser täckning för kommunens kostnader i
samband med tillståndsgivning och tillsyn.
När det gäller tillsynsavgifter bör varje tillståndshavare informeras om vilken avgift
som han skall betala och från vilket datum avgiften börjar gälla. Den årliga
tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del, vilken baseras på
serveringsställets omsättning av alkoholdrycker.
Lagstödet för avgiftsuttag
Kommunernas arbete enligt alkohollagen i frågor om serveringstillstånd, är
myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Innan avgifter kan
debiteras måste Kommunfullmäktige besluta om grunderna för taxan avseende
ansöknings- och tillsynsärenden.
Enligt 8 kap 10§ i alkohollagen skall ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt.
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.
alkohollagen, av den som fått serveringstillstånd och av den som bedriver
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.
Enligt 8 kap 3 § b och c i kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter
för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som
kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om
det är särskilt föreskrivet. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
landsting tillhandahåller (självkostnaden).
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Ny ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eller slutet
sällskap.

8.000 kr

Prov (per provtillfälle)

1.000 kr

Anmälan om betydande förändring, ex. ägarförhållanden och
övertagande av serveringsrörelse

5.000 kr

Utvidgat/utökat tillstånd ex. utökade serveringstider

5.000 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten. Se punkt 1 nedan
- tillägg för mer än en serveringsdag (per dag)

5.000 kr
1.000 kr

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. Se punkt 2 nedan

2.000 kr

Catering, stadigvarande till allmänheten

8.000 kr

Provsmakning på gård, när stadigvarande tillstånd saknas

8.000 kr

Provsmakning för allmänheten, gäller partihandlare

2.000 kr

Övriga avgifter, omregistrering etc.

500 kr

Punkt 1. I de fall den sökande vid ett och samma ansökningstillfälle kan precisera
flera tillfälliga arrangemang av samma typ, i samma lokal och med samma ansvariga
inom en 6 månaders period erläggs endast en ansökningsavgift för dessa tillfällen.
Punkt 2. När ett och samma slutna sällskap erhållit och betalt för fyra
serveringstillstånd gällande samma typ av arrangemang, i samma lokal och med
samma ansvariga under ett och samma år ska avgiften per kalenderår ej överstiga
8 000 kronor.
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Årsavgifter för serveringstillstånd för 2019
Avgiftsklass
Årsomsättning (alkoholförsäljning)

Avgift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.000 kr
4.500 kr
6.000 kr
7.500 kr
9.000 kr
10.500 kr
12.000 kr
13.500 kr
15.000 kr
16.500 kr
18.000 kr
19.500 kr
21.000 kr
22.500 kr
24 000 kr
25.500 kr
27.000 kr
28.500 kr

0
50 001
100 001
200 001
400 001
600 001
800 001
1 000 001
2 000 001
3 000 001
4 000 001
5 000 001
6 000 001
7 000 001
8 000 001
9 000 001
10 000 001
11 000 001

-

50 000
100 000
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000

Fast
Avgift
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
7.000 kr

Årsavgifterna för serveringstillstånd baseras på tillståndshavarens försäljning av
alkoholdrycker. Den delas in i en fast och en rörlig del för respektive intervall.
Försäljning av alkoholdrycker rapportera alla innehavare av serveringstillstånd in till
Folkhälsomyndigheten
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Avgifter för e-cigaretter, folköl samt receptfria läkemedel, per kalenderår
1 produkt
2 produkter
3 produkter

3 500 kr
4 500 kr
5 500 kr

Ansökningsavgifter tobakstillstånd 2019 2021
Stadigvarande tobaksförsäljning
Anmälan om betydande förändring, ex. i
ägarförhållanden och övertagande av rörelse
Tillfälliga tillstånd
Övriga avgifter, omregistrering etc.

Förslag
7.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
500 kr

