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Yttrande angående – Göteborgs Stads riktlinje 
för alkoholservering 
 

 

Yttrandet 
Eftersom miljö- och klimatnämnden sedan årsskiftet ansvarar för tillståndsenhetens 
verksamhet bör de också få möjlighet att bereda riktlinjen inför beslut i 
kommunfullmäktige, vilket också tjänsteutlåtandet föreslår. 

 

Några kommentarer om själva riktlinjen för alkoholservering inför beredningen: 

1) Göteborg är Sveriges näst största stad med ett rikt kultur- och nöjesliv i 
världsklass. Utan restauranger, krogar, pubar och nattklubbar som är jämförbara 
med övriga storstäder i Europa kommer vi att förlora en viktig besöksnäring. 
SD välkomnar därför förslaget på sid 8 ” I Göteborgs Stad gäller som senaste 
serveringstid klockan 05.00 fredag, lördag samt dag före helgdag.” 
När serveringstiderna senast var uppe i KS så ändrades de till 03.00 för fredagar. 
SD yrkade då på att man skulle behålla öppettiderna till 5.00. 
 

2) Det finns ett stort intresse för mikrobryggerier och många lokala bryggerier har 
etablerat sig i Göteborg. Detta berikar kulturlivet och ger många arbetstillfällen i 
vår stad. Därför välkomnar SD att kraven för provsmakning av egenproducerade 
drycker inte kräver vanligt serveringstillstånd (sid 15): ” Om sådant tillstånd 
saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker 
eller alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället efter särskilt 
tillstånd för provsmakning.” 
 

3) Ett allmänt medskick angående alkoholservering är att det är viktigt att komma 
ihåg att mycket våld i samhället uppstår efter alkoholförtäring. Rattonykterhet 
orsakar många tragiska dödsolyckor varje år. Vidare så är sjukvårdens kostnader 
för alkoholrelaterade skador enorma. Det är med andra ord viktigt att 
alkoholservering regleras och att de som serverar alkohol tar sitt ansvar. Dels 
med tanke om trevnaden på restauranger och krogar, dels för att minimera 
samhällsskada och personliga tragedier. 

 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-03-12                                                  

  
                                                  Ärende 2.2.3 
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Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Social resursnämnds förslag på Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering översänds 
till miljö- och klimatnämnden för revidering med hänvisning till vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kommunen ska i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) anta riktlinjer för 
tillämpningen av lag och föreskrifter i kommunen. De riktlinjer som idag gäller för 
Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan dess, med undantag för frågan 
om serveringstider. 

Social resursnämnd beslutade 2020-12-16 § 234 om riktlinje för alkoholservering och 
nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa riktlinjerna. Bakgrunden är att 
nämnden i februari 2020 gav förvaltningsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på 
hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. 

Stadsledningskontorets bedömning är att riktlinjen behöver utvecklas för att uppfylla 
kraven på styrande dokument bland annat avseende hur målformulering används, form 
och upplägg. Vidare bedömer stadsledningskontoret att miljö- och klimatnämnden, som 
sedan årsskiftet ansvarar för tillståndsenhetens verksamhet, bör få möjlighet att bereda 
riktlinjen inför beslut i kommunfullmäktige. Kontoret föreslår därför att 
kommunstyrelsen översänder riktlinjen till miljö- och klimatnämnden, för revidering.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilagor 
1. Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2021 

2. Social resursnämnds handlingar 2020-12-16 § 234 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-22 
Diarienummer 1649/20 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till social resursnämnds förslag på Göteborgs Stads 
riktlinjer för alkoholservering. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) anta riktlinjer för 
tillämpningen av lag och föreskrifter i kommunen. De riktlinjer som idag gäller för 
Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan dess med undantag för frågan om 
serveringstider. 

Social resursnämnd beslutade den 19 februari 2020 att ge förvaltningsdirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan 
uppdateras. Social resursförvaltning har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
alkoholservering. Förslaget har remitterats till berörda instanser för att sedan revideras 
utifrån remissinstansernas svar. Social resursnämnd beslutade 2020-12-16 § 234 om 
riktlinje för alkoholservering och nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa riktlinjerna.  

I arbetet med riktlinjerna har social resursförvaltning, utöver vad som anges i lagtext och 
förarbeten, även beaktat vad som sägs i Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för 
kommunala riktlinjer för alkoholservering” publicerad den 15 maj 2020. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 
finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Riktlinjen behöver bland annat utvecklas för att uppfylla kraven på styrande dokument, 
det handlar till exempel om hur målformulering används, form och upplägg. Vidare 
bedömer stadsledningskontoret att miljö- och klimatnämnden, som sedan årsskiftet 
ansvarar för tillståndsenhetens verksamhet, bör få möjlighet att bereda riktlinjen inför 
beslut i kommunfullmäktige. Kontoret föreslår därför att kommunstyrelsen översänder 
riktlinjen till miljö- och klimatnämnden, för revidering. Stadsledningskontoret har varit i 
kontakt med miljöförvaltningen om förslag till hantering.  

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Så här vill vi ha det i Göteborg 
 
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som finns för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 
 
Genom riktlinjerna vill Göteborgs Stad informera om de lokala anpassningar som gjorts till 
alkohollagen.  Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för 
staden att utveckla sin egen alkoholpolitik. 
 
I Göteborg har vi som mål att: 

• Ingen ungdom under 18 år ska kunna dricka alkohol på en restaurang, 
• Det ska vara tryggt att gå på restaurang, 
• Det ska vara enkelt att driva företag, 
• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen. 

 
Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man 
söker serveringstillstånd. Kommunen kan också bestämma vad som i övrigt tas hänsyn till vid 
tillståndsprövningen. Syftet med riktlinjerna för serveringstillstånd och 
provsmakningstillstånd är att: 
 

• Du ska få vägledning i hur du ansöker om serveringstillstånd eller 
provsmakningstillstånd.  

• Alla ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd ska behandlas 
lika inom kommunen. 

 
Vi vill att du som bedriver verksamhet som riktar sig till personer under 20 år tar ett särskilt 
ansvar. Yngre tål inte alkohol på samma sätt som äldre och blir lättare berusade. Det kan vara 
på din restaurang som någon dricker alkohol för första gången. För den som är berusad ökar 
risken att utsättas för olyckor, rån och misshandel, till exempel på väg hem från en restaurang. 
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Grundläggande förutsättningar för serveringstillstånd i Göteborg 
 
En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav. Serveringstillstånd får 
bara ges till personer som är personligt och ekonomiskt lämpliga.  
 

• Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla. Ingen ska behöva utsättas för 
diskriminering till följd av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning.   

 
• Verksamheter som inte ska medges serveringstillstånd är sexklubbar, verksamheter 

med striptease eller liknande arrangemang. Drogliberala rörelser eller verksamheter 
som erbjuder till exempel lustgas i berusningssyfte ska inte medges tillstånd. Staden 
anser inte att den typen av verksamheter är förenliga med de högt ställda krav på 
lämplighet som finns i alkohollagen. 

 
• Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett av Polismyndigheten 

utfärdat tillstånd för offentlig tillställning då sådant krävs. 
 
När behövs ett serveringstillstånd 
 

• Serveringstillstånd krävs för varje form av alkoholservering som sker mot betalning 
eller annan ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i 
annan avgift, till exempel entréavgift. 

 
 
Ansökan och handläggning 
 
Kommunens informationsskyldighet 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som 
gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen. 
 
Göteborgs Stads informationsskyldighet 
Både befintliga och blivande tillståndshavare ska på ett enkelt sätt få god service och 
information. I Göteborg kan du få information genom att besöka tillståndsenhetens webbplats, 
via e-post och telefon eller genom att besöka oss. På vår webbplats kan du lämna in din 
ansökan. Där finns också ansökningsblanketter, anvisningar, information om avgifter, länkar 
till lagstiftning, kontaktuppgifter och öppettider. 
 
 
Hur lång tid tar det? 
 
Riktlinjer 
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Du kommer att få ett beslut inom fyra till sex veckor från det att din ansökan är fullständig. 
Det är tillståndsenheten som avgör när ansökan är fullständig. Du kan påverka tiden det tar att 
få ett beslut genom att komma in med alla handlingar som anges i anvisningarna och svara på 
våra frågor. En ansökan är inte fullständig förrän du lämnat in alla handlingar i ärendet.  
 
Det tar olika lång tid att utreda ansökningar om serveringstillstånd. Tiden påverkas bland 
annat av om vi måste ställa frågor till andra myndigheter som till exempel Polismyndigheten, 
Skatteverket, miljöförvaltningen eller räddningstjänsten.  
 
 
Ansökan 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 
allmänheten eller till slutna sällskap till exempel föreningar. 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). 
Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl 
begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, 
starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av 
dessa drycker. Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kapitlet 6 och 7 
§§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. 
 
Olika typer av tillstånd 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  
• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för pausservering 
• Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap  
• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  
• Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
• Serveringstillstånd för catering till slutna sällskap 
• Provsmakningstillstånd  

 
 
Frågor till andra myndigheter 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 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. Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som 
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om 
sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. 
 
Enligt 8 kapitlet 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 denna lag. 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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Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till allmänheten 
eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd vara 
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som 
uppställs i lagen är uppfyllda.   
 
Riktlinjer 
Vi ställer frågor kring dig och din ansökan till andra myndigheter. Deras svar är viktiga för 
hur vi bedömer möjligheten för dig att få serveringstillstånd.  
 
Dessa myndigheter kan vi ställa frågor till 
 
Polismyndigheten  
Från Polismyndigheten får vi information om ordningsläget i det område där du vill starta din 
verksamhet. Polismyndighetens svar har stor betydelse för vår bedömning av 
förutsättningarna för serveringstillståndet och vilka villkor som ska gälla.  
 
Polismyndigheten svarar bland annat på: 
 

• Personlig lämplighet, om du finns med i brottsregister 
• Sökt serveringstid 
• Ordningsstörningar vid serveringsstället 
• Krav på förordnade ordningsvakter. 

 

Miljöförvaltningen  
Miljöförvaltningen tar ställning till risk för olägenheter i samband med den sökta 
verksamheten. 

Miljöförvaltningen svarar bland annat på:  
 

• Om det finns risk för att din verksamhet stör dina grannar  
• Den sökta serveringstiden  
• Andra hinder som skulle kunna medföra särskild risk för människors hälsa. 

 
 
Socialnämnderna 
Socialnämnden Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst svarar vid nyansökan och ägarskifte 
på: 
 

• Lokala och sociala förhållanden utifrån folkhälsan och barnperspektivet. 
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Räddningstjänsten  
Ansvaret för brandsäkerheten ligger på dig som bedriver verksamheten. 
 
Räddningstjänsten svarar bland annat på:  
 

• Om lokalen där servering bedrivs är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel 
utrymning 

• Om antalet personer som du vill ha i lokalen är ändamålsenligt. 
 
 
Skatteverket  
Skatteverket svarar bland annat på:  
 

• Restföringar (skulder hos Kronofogden) som gäller skatter och avgifter till det 
allmänna  

• Betalningsuppmaningar (påminnelser) som gäller skatter och avgifter till det allmänna 
• Beslut om kontrollavgifter (kassaregister eller personalliggare) 
• Inkomster 
• Om företrädare för sökandebolaget deklarerat 
• Om sökandebolaget deklarerat 
• F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering. 

 
  
Olägenheter på grund av serveringsställets placering eller andra 
skäl  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som 
uppställs i lagen är uppfyllda. 
 
Riktlinjer  
Det är möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av 
alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller 
där många ungdomar annars brukar samlas eller i områden med känd missbruksproblematik.  
Om antalet restauranger i ett område har ökat eller riskerar att öka i en sådan omfattning att 
påvisbara olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 
hälsa uppstår kan kommunen som tillståndsmyndighet förhindra att nya serveringstillstånd i 
området beviljas.  
 
När det gäller dans- och konsertlokaler krävs bra ljudisolering, vilket är svårt att åstadkomma 
i vanliga bostadshus. Sådana verksamheter bör därför normalt inte ligga i fastigheter med 
boende. 
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När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och 
en allmän princip är återhållsamhet.  
 
Kunskap i alkohollagen 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 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 denna lag. 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.  
 
Riktlinje 
Du som ansöker om serveringstillstånd ska genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen 
framtaget av Folkhälsomyndigheten. Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs hos 
tillståndsenheten. Kunskapsfrågorna är fördelade på fyra områden: 

• Alkoholpolitik 
• Bestämmelser om servering 
• Bestämmelser om tillsyn, och 
• Bestämmelser om mat och utrustning. 

För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i 
provet.  
 
Vid underkänt resultat ges sökanden möjlighet till två omprov. Ett kunskapsprov får 
genomföras muntligen om sökanden inte kan något av de språk som proven tillhandahålls på, 
har läs- eller skrivsvårigheter eller om det finns övriga skäl.  
 
Serveringstider  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får 
serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 
kapitlet 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare 
än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt 
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Bestämmelserna i första till tredje styckena 
gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kapitlet 5 § alkohollagen.  
 
Riktlinjer  
I varje enskilt fall uppmärksammar vi problem ifråga om ordning och nykterhet eller särskild 
risk för människors hälsa vid bestämmandet av serveringstiden. Servering av alkoholdrycker 
får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00, om inte kommunen 
beslutar om annat. Detta är den så kallade normaltiden.  
 

• I Göteborgs Stad gäller som senaste serveringstid klockan 05.00 fredag, lördag samt 
dag före helgdag.  
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• Serveringstider före klockan 11.00 beviljas inte. 
 
Det finns ingen särskild begränsning av serveringstider på uteserveringar i alkohollagen, de 
allmänna bestämmelserna om serveringstider tillämpas även där. Serveringstiden på 
uteserveringen kan därmed vara densamma som serveringstiden inne i restaurangen, men 
eftersom risken för ljudstörningar är större från en uteservering är tiden oftast tidigare. Det 
finns vanligtvis inget hinder för uteserveringar med serveringstid fram till klockan 22.00. Om 
en uteservering ligger mot en innergård ställs särskilt höga krav avseende ljudstörningar. 
 
Tillfälligt förlängda serveringstider  
Du som har stadigvarande serveringstillstånd kan i vissa fall få en tillfällig förlängning av 
serveringstiden. Det förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande 
verksamhet. Söker du tillfälligt förlängd serveringstid fler än tio gånger per år bör du istället 
ansöka om ändrat stadigvarande serveringstillstånd.  
 
 
Ordning och nykterhet  
 
Bestämmelse 
Både 3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § alkohollagen handlar om att se till att hålla ordning där 
man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska försäljning av 
alkoholdrycker skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Enligt 8 kapitlet 
20 § alkohollagen ska vid servering av alkoholdrycker ansvarig personal se till att måttfullhet 
iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.  
 
Riktlinjer  
Att servera alkoholdrycker är en ansvarsfull uppgift. Göteborgs Stad har en positiv inställning 
till restaurang- och nöjesverksamhet. Förutsättningen är att den bedrivs på ett sätt som inte 
leder till ordningsproblem, märkbart påverkade gäster eller att underåriga serveras.  
 
Både tillståndshavaren och serveringspersonalen har ett personligt ansvar för att ordning och 
nykterhet råder på serveringsstället och att serveringen utförs på ett ansvarsfullt sätt. 
 
De här punkterna är ett krav: 

• Gäster som är märkbart påverkade redan när de kommer till din restaurang ska du inte 
släppa in.   

• Du ska inte servera alkoholdrycker till gäster som är störande eller märkbart 
påverkade utan de ska avvisas.  

• Du ska se till att lokalen är överblickbar så att din personal kan se dina gäster. 
Belysning och användning av rökmaskiner och liknande ska anpassas så att det 
fortfarande är möjligt för din personal att ha uppsikt över serveringen. Om många av 
dina gäster befinner sig på samma yta blir det svårt för dig och din personal att se vad 
som händer.  

• Tomma glas och flaskor ska löpande plockas bort. Golven ska hållas rena från bland 
annat krossat glas och utspilld dryck. Detta för att dina gäster inte ska riskera att skada 
sig. 

• Du och din serveringsansvariga personal ska gå en utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering. Du rekommenderas att löpande utbilda all din personal. Att gå en 
utbildning är en trygghet både för dig och din personal i vetskapen om att 
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verksamheten kommer att bedrivas på ett korrekt sätt. Att ha utbildad personal är 
också en signal till myndigheter att din verksamhet bedrivs på ett seriöst sätt. 

• Du ska ha en skriftlig alkohol- drog- och säkerhetspolicy som är tydlig och anpassad 
till din verksamhet. Denna ska du regelbundet ta upp för diskussion med din personal. 

• Du ska arbeta aktivt för att brottslig verksamhet som till exempel narkotikaförsäljning 
inte förekommer på ditt serveringsställe.  

• Du och din personal ska vara säkra på att gästen som serveras har fyllt 18 år. Visar 
inte gästen en godkänd legitimation ska du inte servera alkoholdrycker.  

• Du eller den som är serveringsansvarig ska ha kontroll över serveringen och finnas på 
serveringsstället under hela serveringstiden.  

• Du ansvarar för att det råder ordning i kön utanför serveringsstället.  
• Du får inte marknadsföra eller prissätta alkoholdrycker så att gästerna uppmanas till 

konsumtion (till exempel mängdrabatter eller ”två för en”).  
• Du får inte bjuda på alkohol. 
 

De här punkterna kan vara till stöd: 
 
• Var försiktig om du serverar alkohol tillsammans med energidryck. Koffeinet i 

energidrycken tillsammans med alkoholen kan dölja alkoholens effekter. Det kan göra 
att gäster dricker mer alkohol och plötsligt blir kraftigt berusade och allvarligt sjuka.  

• Undvik servering av shotsbrickor och liknande arrangemang. Denna typ av drickande 
är till för att snabbt bli berusad. Servering av till exempel ölhinkar och hela flaskor 
med spritdrycker ska ske med återhållsamhet. Du måste hela tiden ha uppsikt över 
serveringen. Bordsservering med stationerad personal kan vara ett sätt.  

• Dryckeslekar kan leda till ett grupptryck som kan innebära att dina gäster dricker mer 
alkohol än de hade tänkt att göra och är därför inte lämpligt. 

 
Du som har verksamhet som riktar sig till en ungdomlig målgrupp det vill säga personer under 
20 år ska du vara särskilt uppmärksam på: 
 

• Att risken för langning ökar, särskilt om du släpper in personer under 18 år 
• Att yngre personer inte har samma erfarenhet som äldre personer och därför riskerar 

att bli mer berusade  
• Att du inte bör servera mer än en enhet alkoholdryck åt gången 
• Att vara noggrann med legitimationskontroll. 

 
 
Serveringslokal och uteservering 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 
 
Enligt 8 kapitlet 15 § alkohollagen får stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
medges endast 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 ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal 
sittplatser för matservering.   
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Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till allmänheten 
eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd vara 
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.  
 
Serveringslokal  
Om du vill ansöka om serveringstillstånd i restauranglokalen ska du tänka på följande: 
 

• Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 
• Serveringsstället ska vara brand- och utrymningssäkert  
• Serveringslokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet  
• Serveringslokalen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser. 

 
 
Uteservering 
En uteservering kan ligga vid fasaden eller på ett mindre avstånd från serveringsstället. 
Uteserveringar ska vara tillgängliga för alla. Trafikkontorets villkor avseende tillgänglighet 
ska vara uppfyllda. 
 
Om du vill ansöka om serveringstillstånd på en uteservering ska du tänka på följande: 
 

• I vissa fall krävs bygglov för en uteservering. Tänk på att i ett tidigt skede ta kontakt 
med Stadsbyggnadskontoret. 

• Om du vill använda kommunal mark till uteservering ska du söka tillstånd hos 
Polismyndigheten och lämna detta till tillståndsenheten innan serveringstillstånd 
beviljas (dispositionsrätt).  

• Om du vill använda privat mark till uteservering ska din hyresvärd eller 
fastighetsägare godkänna detta. Du ska lämna in ditt godkännande till 
tillståndsenheten. Har allmänheten tillträde till marken krävs även tillstånd från 
Polismyndigheten. 

• Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad till exempel med staket.  
• Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.   
• Om du inte kan se vad som händer på din uteservering från din restauranglokal kan vi 

lägga villkor om att personal ska finnas på uteserveringen eller villkor om 
bordsservering.  

• Om du ansöker om serveringstillstånd på en uteservering som inte ligger i direkt 
anslutning till restauranglokalen kommer vi alltid att lägga villkor om bemanning eller 
bordsservering.  

 
 
Gemensamt serveringsutrymme  
 
Bestämmelse 
I 8 kapitlet 14 § andra stycket 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 egna serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband 
med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 
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Riktlinjer  
Närliggande restauranger som beviljats serveringstillstånd kan ansöka om att få använda en 
gemensam serveringsyta.  
 
Gemensam serveringsyta kan också beviljas vid tillfälliga tillstånd till allmänheten.  
 
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 
 
Bestämmelse 
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. Villkoren får inte vara 
generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.  
 
 
Riktlinjer  
Vid bedömning av antal ordningsvakter tar vi hänsyn till verksamhetens inriktning till 
exempel val av tema, serveringstid, antal gäster, målgrupp, serveringsställets överblickbarhet 
och lokalens utformning. 
 
Vi kan även besluta om andra villkor för ditt serveringstillstånd.  
 
Villkoren kan till exempel vara:  

• Krav på förordnade ordningsvakter 
• Vilken tid du ska utrymma din uteservering 
• Att servering endast får ske genom bordsservering 
• Antal enheter det vill säga antal glas, flaskor eller burkar som du får sälja vid ett och 

samma försäljningstillfälle.  
 
 
Mat 
 
Bestämmelse 
Av 8 kapitlet 15 § alkohollagen framgår att stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten endast får medges 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 ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens 
storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i 
anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära 
anslutning till matsalen.  
 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället 
tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. 
 
Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller 
konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. 
Det ställs inte heller krav på matservering vid provsmakning enligt 8 kapitlet 6 eller 7 §§ 
alkohollagen.  
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Riktlinjer  
Matservering är ett krav för att få och behålla ett serveringstillstånd. Du ska erbjuda mat 
under hela serveringstiden. Fram till klockan 23.00 ska du erbjuda flera olika maträtter. Du 
ska erbjuda förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter klockan 23.00 kan du erbjuda enklare 
rätter. 
 
Du ska laga eller tillreda den mat du ska servera i ditt eget kök på serveringsstället. Större 
delen av måltiden ska lagas från råvaror. En råvara är en naturlig produkt som inte behandlats.  
 
En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen ska vara registrerad 
som livsmedelsanläggning. 
 
Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men du ska kunna servera   
tillredd mat.  
 
 
Cateringtillstånd  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna 
sällskap meddelas ett 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. 
 
Riktlinjer 
Du ska erbjuda flera olika maträtter som ska tillredas i det egna köket. Du ska i förväg anmäla 
cateringlokalen till tillståndsenheten för godkännande. Lokalen ska vara lämplig ur 
brandsäkerhetssynpunkt.   
 
Vid ett cateringtillstånd har du samma tillsynsansvar som vid övrig alkoholservering. 
 
Cateringtillståndet gäller för servering i den kommun som meddelat tillståndet.  
 
 
Pausservering  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 15 § 4 stycket alkohollagen får tillstånd för servering av starköl, vin och 
annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller 
konsert meddelas utan krav på matservering. 
 
Riktlinjer 
Tillstånd för pausservering är ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
Alkoholservering får endast ske under paus och inte före eller efter föreställningen. Servering 
får ske i foajé till teater eller konsertlokal. Det ställs inte krav på matservering. Vid 
föreställningar som riktar sig till barn eller ungdomar under 20 år meddelas inte tillstånd för 
pausservering. 
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Särskilda boenden  
 
Bestämmelse 
Av 8 kapitlet 1 b § alkohollagen framgår att serveringstillstånd inte krävs för servering till en 
boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden  
1. som avses i 5 kapitlet 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) 
och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och 
2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls. 
Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll 
(egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten 
lämpligt program. 

 
Riktlinjer 
Det är tillåtet att servera alkoholdrycker till de boende och deras besökare på särskilda 
boenden där man erbjuder måltidsservice. Det krävs inget serveringstillstånd och den som är 
ansvarig för verksamheten behöver inte anmäla till kommunen att det bedrivs 
alkoholservering. 
 

• Alkoholdryckerna ska köpas på Systembolaget 
• Den som ansvarar för alkoholservering ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) av 

serveringen och ta fram ett egenkontrollprogram för detta 
• Det kan vara bra att utse en ansvarig person som finns till hands om det blir problem 

med serveringen. 
 
Kommunen är tillsynsmyndighet över alkoholservering på särskilda boenden. Om den som 
bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i 
alkohollagen kan kommunen förbjuda fortsatt servering.  
 
 
Skollunchservering  
 
Bestämmelse 
Enligt 7 kapitlet 1§ alkohollagen får marknadsföring inte rikta sig särskilt till barn eller 
ungdomar under 25 år. 

 
Riktlinjer 
Skolluncher ska ske i neutrala miljöer där ungdomar inte exponeras för alkoholdrycker eller 
alkoholreklam.  
 
Alkoholförsäljning ska inte ske under samma tid som skollunch serveras. 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101622.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101622.htm
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Provsmakning  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 6 § alkohollagen är anordnade av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang 
riktade till allmänheten tillåtna under förutsättning att: 

1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker eller 
preparat 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 eller preparat som avses erbjudas.  

Tillståndshavaren som avses i första stycket, punkt 1, ska innan arrangemanget äger rum göra 
en anmälan till kommunen.  
 
Enligt 8 kapitlet 7 § alkohollagen har den som tillverkar alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på den egna gården och som har 
ett stadigvarande serveringstillstånd rätt att, efter anmälan till kommunen, vid 
tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten. 
 
Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället efter särskilt 
tillstånd för provsmakning. 
 
Riktlinjer 
I det fall Folkhälsomyndigheten ger ut reviderade föreskrifter som skiljer sig från stadens 
riktlinjer gäller föreskrifterna.  
 
Provsmakning innebär att du erbjuder en liten mängd alkoholdryck för att gästen ska få en 
uppfattning om dryckens kvalitet och smak. Följande mängder ska gälla, öl och andra jästa 
alkoholdrycker får provsmakas med 10 centiliter per enhet, vin med 5 centiliter och 
spritdrycker med 1,5 centiliter. Antalet enheter ska vara begränsade till 8.  
 
Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan i din restauranglokal erbjuda 
provsmakning efter att du har lämnat anmälan till tillståndsenheten. 
 
Du som är partihandlare kan ansöka om tillfälligt tillstånd för provsmakning. 
 
Du som tillverkar alkoholdrycker ska visa att råvaror som har stor betydelse för din 
tillverkning produceras av dig. 
 
 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 
allmänheten eller i föreningar, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 
servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). 
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Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt 
serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det 
finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla 
spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller 
en eller flera av dessa drycker. 
 
 
Riktlinjer tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Tillfällig servering till allmänheten kan beviljas festivaler eller andra typer av tidsbegränsade 
arrangemang.   
 
Tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang 
riktade till en ungdomlig publik bedöms restriktivt.   
 
För att det ska vara möjligt för oss att utreda din ansökan vill vi att samtliga handlingar ska 
vara inlämnade senast sex veckor innan arrangemanget. 
 
De här punkterna kan vara till stöd: 

• Du ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.  
• Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta med lämpligt antal 

sittplatser. 
• Om underåriga ges tillträde till ett konsert- eller festivalområde ska 

alkoholserveringen vara organiserad så att ålderskontroll kan ske, till exempel 
genom avgränsade serveringsområden där åldersgräns tillämpas. 

• Du ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat.  
• Du ska lämna in en verksamhetsbeskrivning där det tydligt ska framgå vad det är 

för typ av evenemang. 
• Du kan få krav på förordnade ordningsvakter beroende på verksamhetens 

inriktning. 
• Vid större evenemang ska du lämna in en alkohol- drog- och säkerhetspolicy. 
• Du bör tänka på att inte sälja flera enheter till exempel glas, burkar eller flaskor 

alkoholdryck per person vid ett och samma försäljningstillfälle.  
 
 
Riktlinjer tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som träffas regelbundet kring ett gemensamt 
intresse. Det gemensamma intresset avser något utöver den tillställning då alkohol serveras.   
 
Detta kan vara till stöd för dig som söker serveringstillstånd för slutet sällskap:  

 
• Medlemskap kan inte lösas i entrén. 
• Du får inte annonsera tillställningen i media, sociala medier och liknande. 
• Vid serveringstillfället ska du veta vilka personer som kommer, en gästlista ska 

finnas på plats.  
• Du ska kunna erbjuda tillredd mat.   
• En förening ska lämna in till exempel stadgar, verksamhetsberättelse och 

styrelseprotokoll.  



17 

• Priset för alkoholdrycker får inte vara lägre än inköpspriset och ett skäligt påslag 
ska läggas till inköpspriset.  

• Du får endast köpa in alkoholdrycker från Systembolaget. 
• Tillstånd till slutet sällskap kan beviljas för högst 12 tillfällen per år.  
• Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal.  

 
 
Studentföreningar 
I fråga om serveringstillstånd för medlemmar i Göteborgs studentkårer vid Göteborgs 
Universitet samt Chalmers tekniska högskola så anses dessa utgöra ett slutet sällskap. 
Ansvariga studenter ska genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (SUS) för att få 
servera alkohol vid sina arrangemang. 

 
Göteborg Stads tillsynsverksamhet 
 
Bestämmelse 
Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. 
 
Enligt 9 kapitlet 3 § alkohollagen har kommunen ansvar över efterlevnaden av 
bestämmelserna om marknadsföring i 7 kapitlet gentemot den som har serveringstillstånd.  
 
Enligt 9 kapitlet 13 § alkohollagen ska en tillståndshavare om en tillsynsmyndighet begär det 
lämna tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör 
verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och 
redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. 
 
Riktlinjer 
Folkhälsomyndigheten har enligt 9 kapitlet 1 § alkohollagen den centrala tillsynen över 
alkohollagens regler. Länsstyrelsen har tillsyn inom länet och hjälper kommunerna med råd i 
deras verksamhet. Den omedelbara tillsynen av restaurangerna har tillståndsenheten och 
Polismyndigheten, som också har tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med 
folköl. 
 
Tillsyn i kombination med möjligheter till sanktioner är viktigt för att restaurangverksamheten 
ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. Detta är en förutsättning för att 
branschens aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor.   
 
Tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde till lokaler och rätt att ta del av bokföring och 
andra handlingar som berör verksamheten.  
 
Tillsynen kan delas upp i tre delar:  
 

• Den förebyggande tillsynen 
• Den inre tillsynen och  
• Den yttre tillsynen.  
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Tillsynsbehovet varierar för olika typer av verksamheter med serveringstillstånd. En viktig 
uppgift för tillståndsenheten är att analysera tillsynsbehovet och prioritera arbetet därefter. 
Restauranger som till exempel har sena serveringstider, ungdomlig målgrupp, många 
anmärkningar eller en hög alkoholförsäljning inspekteras oftare än matrestauranger.  
 
Tillståndsenheten ska samverka med andra myndigheter i syfte att motverka organiserad 
brottslighet i restaurangbranschen. Vi är även skyldiga att anmäla brott mot välfärdssystemen. 
Detta innebär i praktiken att staden kan delta i samverkan och samordnade insatser som 
initierats av annan myndighet och som avser organiserad brottslighet. 
 
Förebyggande tillsyn  
Med förebyggande tillsyn menas till exempel information och utbildningar till 
tillståndshavare och sökande. Syftet med förebyggande tillsyn är att förhindra problem men 
också att se till att tillståndshavarna har kunskap om vad som gäller inom olika områden.   
 
Inre tillsyn  
Tillståndsenheten inhämtar information från andra myndigheter och kreditupplysningsföretag. 
Det handlar till exempel om frågor: 
 

• Som rör din ekonomi 
• Om du förekommer i Polismyndighetens register 
• Om andra myndigheter haft tillsyn 
• Om uppgifter i restaurangrapporten 
• Om restaurangernas marknadsföring i media. 

  
Yttre tillsyn  
Yttre tillsyn bedrivs genom tillsynsbesök på serveringsställen under verksamhetens 
öppettider. En sen serveringstid innebär fler tillsynsbesök, liksom ungdomsinriktad 
verksamhet eller tidigare anmärkningar. Delar av den yttre tillsynen sker i samverkan med 
andra myndigheter till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten. 
 
Vid yttre tillsyn tittar vi bland annat på: 
 

• Ordning 
• Nykterhet 
• Att servering inte sker till personer under 18 år 
• Matutbud. 

 
I den yttre tillsynen ingår också att tillsammans med Polismyndigheten uppmärksamma 
förekomst av narkotika på serveringsstället. Ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och 
restaurangbranschen i syfte att motverka narkotikapåverkade gäster är något som vi ser 
positivt på.  
 
För att tillsynen ska bli bra så krävs det att du och din personal deltar när vi kommer till ditt 
serveringsställe. Ibland kommer det flera personer från olika myndigheter samtidigt till ditt 
serveringsställe. Vi gör vårt bästa för att din verksamhet ska påverkas så lite som möjligt. 
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Restauranginspektörer  
För att vi ska kunna genomföra en effektiv och rättssäker tillsyn krävs kompetenta 
restauranginspektörer. Vi utbildar våra restauranginspektörer och de får löpande handledning 
av vår personal.  
 
De inspektörer som genomför tillsyn har legitimationskort med foto där det klart framgår 
vilka de är. Inspektörerna kan vid en tillsyn inledningsvis uppträda anonymt, men innan de 
går kontaktar de den serveringsansvarige och påtalar eventuella brister. Efter varje tillsyn 
följer vi upp eventuella anmärkningar. 
 

Tillsynsavgifter  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen enligt de 
grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 
kapitlet av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
detaljhandel med eller servering av folköl.   
 
Riktlinjer  
Beslut om ansöknings- och tillsynsavgifter fattas i särskilda beslut av kommunfullmäktige.  
 
Ansökningsavgifterna är en fast schablonmässig avgift vars nivå avgörs av vilken ansökan som 
lämnas in. 
 
Tillsynsavgifterna består av en fast del, en del som baseras på omsättningen av alkohol samt en 
fast del som baseras på vilken serveringstid som gäller för serveringstillståndet. En senare 
serveringstid innebär en högre avgift. 
 
För detaljhandelsförsäljning eller servering av folköl tas en årlig fast tillsynsavgift ut. 
 
Tillståndsenheten har en förteckning över aktuella avgifter på sin webbplats. 
 

Folkölsförsäljning 
 
Bestämmelse 
Enligt 5 kapitlet 5 § alkohollagen får detaljhandel med folköl, med de inskränkningar som 
föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i 
byggnader eller transportmedel 
1. som godkänts som livsmedelslokal enligt EU-föreskrifter, samt  
2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat. 
 
Enligt 8 kapitlet 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. godkänts som livsmedelslokal enligt EU-föreskrifter, samt  
2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.  
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Den som avser att bedriva detaljhandel eller servering av folköl ska anmäla verksamheten hos 
den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. 
Den som är anmälningsskyldig ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. 
 
Riktlinje 
Du ska anmäla folkölsförsäljning för detaljhandel eller servering i god tid innan försäljningen 
startar för att vi ska kunna planera vår tillsyn. 
 
Detaljhandel innebär att du säljer folköl i en butikslokal. Du ska ha ett brett och varierat 
sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker och 
frysta varor. Det ska liknas vid en livsmedelsbutik.  
 
Servering innebär att du serverar folköl i en livsmedelslokal som till exempel restauranger 
eller caféer som finns på en fast adress. Vid servering ska du kunna servera mat som ska 
kunna ätas på plats. Folköl ska vara ett komplement till matutbudet och inte tvärtom. 
 
Du kan inte bedriva folkölsförsäljning från ambulerande försäljningsställen som till exempel 
marknadsstånd och olika typer av matvagnar. 



 

 

Social resursnämnd 

 
  

Utdrag ur Protokoll nr 13, 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16       

Göteborgs Stad Social resurs, protokollsutdrag 1 (2) 

   

   

§ 234 Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering  

0150/20 
Social resursförvaltning har 2020-11-27 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Yrkanden 
Sara Carlsson Hägglund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och inkommer med ett 

tilläggsyrkande från (V) och (MP) om att lägga till texten ”Uteserveringar ska vara 

tillgängliga för alla. Trafikkontorets villkor avseende tillgänglighet ska vara uppfyllda” 

under rubriken Serveringslokal och uteservering på sidan 10 i riktlinjerna. Se bilaga 1 till 

protokollet. 

Marina Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och tilläggsyrkandet från (V) 

och (MP).  

Per Holm (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag och tilläggsyrkandet från (V) och 

(MP). 

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer proposition på förvaltningens förslag samt 

tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 

samt tilläggsyrkandet.  

Beslut 
Social resursnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de föreslagna 

riktlinjerna i enlighet med bilaga till Social resursnämnds tjänsteutlåtande. 

Social resursnämnd översänder tjänsteutlåtande med bilaga till Stadsledningskontoret. 

Social resursnämnd beslutar att lägga till texten ”Uteserveringar ska vara tillgängliga för 

alla. Trafikkontorets villkor avseende tillgänglighet ska vara uppfyllda” under rubriken 

Serveringslokal och uteservering på sidan 10 i riktlinjerna. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Protokollsanteckning 
Nina Miskovsky (M) inkommer med yttrande från (M) och (L). Se bilaga 2 till 

protokollet. 
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Dag för justering 

2020-12-16 

 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Sara Carlsson Hägglund 
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Tilläggsyrkande – Förslag till Göteborgs 
Stads riktlinjer för alkoholservering  
 

Förslag till beslut 
I social resursnämnd: 

1. Vi föreslår att texten: 
• Uteserveringar ska vara tillgängliga för alla. Trafikkontorets villkor avseende 

tillgänglighet ska vara uppfyllda.  

infogas under rubriken Serveringslokal och uteservering på sidan 10. 

2. Att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.  

 

Yrkandet 
Trots plan- och bygglagens föreskrifter för byggnader uppstår ständigt nya uteserveringar 
som byggs exkluderande. Människor som använder rullstol blir i praktiken nekade inträde 
på grund av otillgänglighet. Trots föreskrifter läggs uteserveringar på en nivå som gör det 
omöjligt att komma in med till exempel rullstol.  

Kommunen måste använda fler medel för att öka delaktigheten i stadslivet och gå före 
med förordningar som inkluderar alla. Detta gäller även att inte ge serveringstillstånd till 
otillgängliga uteserveringar som inte gör det möjligt för alla att komma in. 

Vi rödgrönrosa partier i Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att 
uteserveringar ska vara tillgängliga för alla och att det är av största vikt att 
Trafikkontorets villkor avseende tillgänglighet uppfylls.  

 

 

 

 

Social resursnämnd  
  
  

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande 
2020-12-14 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
(Feministiskt initiativ) 
 Ärende nr 7 (Dnr 0150/20) 



 
 

 
Göteborg 16 december 2020 

Yrkande (M) (L) 
Social och resursförvaltningen  

Ärende 7 
 
 
Yttrande ang. Riktlinjer för alkoholservering 
 
Flera kommuner tillåter att restauranger kör hem mat och alkohol till sina kunder. Länsstyrelsen och 
även riksdagen utreder om detta är tillåtet. Om detta är tillåtet enligt lagen så vill vi att kommunfull-
mäktige skyndsamt överväger om att göra ett tillägg i riktlinjerna om att detta även tillåts i Göte-
borg. 
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Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering 

Förslag till beslut 
Social resursnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de föreslagna 

riktlinjerna i enlighet med bilaga till Social resursnämnds tjänsteutlåtande. 

Social resursnämnd översänder tjänsteutlåtande med bilaga till Stadsledningskontoret. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Social resursnämnd har den 19 februari 2020 beslutat att ge förvaltningsdirektören i 

uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan 

uppdateras. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering som har 

remitterats till följande instanser; Polismyndigheten – region Väst, Visita, Länsstyrelsen i 

Västra Götaland, IOGT-NTO, GR – Göteborgsregionen, BRG- Business Region 

Göteborg, Hotell och restaurangfacket (HRF), Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd, 

Göteborgs Stads stadsdelsnämnder Centrum, Majorna-Linné och Lundby, 

Räddningstjänsten Storgöteborg, Alkoholgranskningsmannen (AGM) och 

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. 

Visita, GR-Göteborgsregionen och HRF-Hotell och restaurangfacket har inte lämnat in 

något remissvar. Länsstyrelsen i Västra Götaland har valt att inte yttra sig. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 

finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om så att de nu fått en 

enklare struktur och kortats ner i förhoppningen att göra dem lättillgängligare. Även en 

språklig översyn har gjorts. Förvaltningen har tagit hänsyn till flera av remissinstansernas 

synpunkter och uppdaterat förslaget till nya riktlinjer. 

Förvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer på ett enkelt och överskådligt sätt ger en 

tydlig bild av de regler som gäller för alkoholservering, dels generellt, dels specifikt för 

Göteborgs Stad. Det är därför förhoppningen att de som vill driva verksamhet med 

alkoholservering i Göteborg ska ha användning av och se riktlinjerna som ett stöd. 

Social resurs 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-27 

Diarienummer 0150/20 

 

Handläggare 

Peter Berg 

Telefon: 031-367 90 85 

E-post: peter.berg@socialresurs.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer att riktlinjerna skapar förutsättningar för förutsägbarhet och på 

det sättet förenklar för stadens restaurangföretag att anpassa sina verksamheter då de 

fattar beslut av ekonomisk betydelse. 

Riktlinjerna bidrar även till att oseriösa företagare inte lika lätt kan bortse från lagens 

krav eller undandra sig från kontroll. Därmed förhindras osund konkurrens och företagare 

som vill göra rätt för sig gynnas. 

De nya riktlinjerna påverkar inte förvaltningens ekonomi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utgångspunkten för den svenska alkoholpolitiken är att värna folkhälsan samt att minska 

alkoholens skadeverkningar. Förslaget till riktlinjerna tar fasta på dessa utgångspunkter 

samt väger samman dem med stadens generella utgångspunkt att det ska vara enkelt att 

driva företag i Göteborg. Då du upplever att kontakterna med myndigheter förenklas 

bedömer förvaltningen att din vilja att göra rätt också ökar. Därmed är det förvaltningens 

bedömning de nya riktlinjerna kommer att få en positiv effekt avseende folkhälsan för 

invånarna i Göteborg och dess besökare. 

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2020-12-??, 2020-08-18. 

Bilagor 
1. Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

2. Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 

3. Remissvar 
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Ärendet  
Social resursnämnd har den 19 februari 2020 beslutat att ge förvaltningsdirektören i 

uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan 

uppdateras. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering. 

Förslaget har remitterats till berörda instanser för att sedan revideras utifrån 

remissinstansernas svar. 

Nämnden har att ta ställning till det reviderade förslaget på nya riktlinjer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) anta riktlinjer för 

tillämpningen av lag och föreskrifter i kommunen. De riktlinjer som idag gäller för 

Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan dess med undantag för frågan om 

serveringstider. 

I arbetet med riktlinjerna har förvaltningen, utöver vad som anges i lagtext och 

förarbeten, även beaktat vad som sägs i Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för 

kommunala riktlinjer för alkoholservering” publicerad den 15 maj 2020. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 

finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 

Enligt förvaltningen kan Göteborgs Stad genom riktlinjerna informera om de lokala 

anpassningar som gjorts till alkohollagen.  Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler 

som i vissa fall ger ett utrymme för staden att utveckla sin egen alkoholpolitik. 

I riktlinjerna anges fyra övergripande mål: 

• Ingen ungdom under 18 år ska kunna dricka alkohol på en restaurang 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen. 

Vidare anges i förslaget till riktlinjer att: 

• Du ska få vägledning i hur du ansöker om serveringstillstånd eller 

provsmakningstillstånd.  

• Alla ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd ska behandlas 

lika inom kommunen. 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om så att de nu fått en 

enklare struktur och kortats ner i förhoppningen att göra dem lättillgängligare. Även en 

språklig översyn har gjorts. 

Utöver detta så har bland annat avsnittet om avgifter ändrats till att endast ange grunden 

för hur avgifterna tas ut. De faktiska avgiftsnivåerna fattas enligt särskilt beslut av 

kommunfullmäktige. 

Ett nytt övergripande mål som avser ungdomar ur ett folkhälsoperspektiv har lagts till. 
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Vidare har ett tillägg gjorts avseende skolluncher, särskilda boenden och provsmakning.  

Nedan följer förvaltningens förslag på tillägg och nya formuleringar i riktlinjerna.  

Förslag till ändringar under rubriken ”Så här vill vi ha det i Göteborg” 
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för alkoholservering ska revideras i 

enlighet med tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 
 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

I Göteborg har vi som mål att: 

• Det ska vara tryggt att gå på 

restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva 

företag 

• Det ska vara konkurrens på lika 

villkor i restaurangbranschen. 

 

I Göteborg har vi som mål att: 

• Ingen ungdom under 18 år 

ska kunna dricka alkohol på 

en restaurang 

• Det ska vara tryggt att gå på 

restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva 

företag 

• Det ska vara konkurrens på 

lika villkor i 

restaurangbranschen. 

 

 
Förslag till tillägg i riktlinjerna ”Dessa myndigheter kan vi ställa frågor till” 
Förvaltningen gör bedömningen att följande stycke ska läggas till enlighet med tabellen 

nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 

 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 Socialnämnderna 

Socialnämnden Centrum, Hisingen, 

Nordost och Sydväst svarar på 

lokala och sociala förhållanden 

utifrån folkhälsan och 

barnperspektivet. 
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Förslag till ändringar under rubriken ”Ordning och nykterhet” 
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för alkoholservering ska revideras i 

enlighet med tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 
 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

De här punkterna kan vara till stöd: 

• Gäster som är märkbart 

påverkade redan när de 

kommer till din restaurang ska 

du avvisa.   

 

• Du ska inte servera 

alkoholdrycker till gäster som 

är störande eller märkbart 

påverkade utan de ska avvisas.  

 

• Se till att lokalen är 

överblickbar så att din personal 

kan se dina gäster. Belysning 

och användning av 

rökmaskiner och liknande ska 

anpassas så att det fortfarande 

är möjligt för din personal att 

ha uppsikt över serveringen. 

Om många av dina gäster 

befinner sig på samma yta blir 

det svårt för dig och din 

personal att se vad som händer. 

  

• Tomma glas och flaskor ska 

löpande plockas bort. Golven 

ska hållas rena från bland 

annat krossat glas och utspilld 

dryck. Detta för att dina gäster 

inte ska riskera att skada sig. 

 

• Du och din personal bör gå en 

utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. Att gå en 

utbildning är en trygghet både 

för dig och din personal i 

vetskapen om att verksamheten 

kommer att bedrivas på ett 

korrekt sätt. Att ha utbildad 

personal är också en signal till 

De här punkterna är ett krav: 

• Gäster som är märkbart 

påverkade redan när de 

kommer till din restaurang ska 

du inte släppa in.   

 

• Du ska inte servera 

alkoholdrycker till gäster som 

är störande eller märkbart 

påverkade utan de ska avvisas. 

  

• Du ska se till att lokalen är 

överblickbar så att din personal 

kan se dina gäster. Belysning 

och användning av 

rökmaskiner och liknande ska 

anpassas så att det fortfarande 

är möjligt för din personal att 

ha uppsikt över serveringen. 

Om många av dina gäster 

befinner sig på samma yta blir 

det svårt för dig och din 

personal att se vad som händer. 

  

• Tomma glas och flaskor ska 

löpande plockas bort. Golven 

ska hållas rena från bland 

annat krossat glas och utspilld 

dryck. Detta för att dina gäster 

inte ska riskera att skada sig. 

 

• Du och din 

serveringsansvariga personal 

ska gå en utbildning i 

ansvarsfull alkoholservering.  

Du rekommenderas att 

löpande utbilda all din 

personal. Att gå en utbildning 

är en trygghet både för dig och 

din personal i vetskapen om att 
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Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

myndigheter att din 

verksamhet bedrivs på ett 

seriöst sätt. 

 

 

 

 

• Det är viktigt att du som 

tillståndshavare har en skriftlig 

alkohol- drog- och 

säkerhetspolicy som är tydlig. 

Denna ska du regelbundet ta 

upp för diskussion med din 

personal. 

 

• Du ska arbeta aktivt för att 

brottslig verksamhet som till 

exempel narkotikaförsäljning 

inte förekommer på ditt 

serveringsställe.  

 

• Du och din personal ska vara 

säkra på att gästen som 

serveras har fyllt 18 år. Lämnar 

inte gästen en godkänd 

legitimation ska du inte servera 

alkoholdrycker.  

 

• Du eller den som är 

serveringsansvarig ska ha 

kontroll över serveringen och  

finnas på serveringsstället 

under hela serveringstiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verksamheten kommer att 

bedrivas på ett korrekt sätt. Att 

ha utbildad personal är också 

en signal till myndigheter att 

din verksamhet bedrivs på ett 

seriöst sätt. 

 

• Du ska ha en skriftlig alkohol- 

drog- och säkerhetspolicy som 

är tydlig och anpassad till din 

verksamhet. Denna ska du 

regelbundet ta upp för 

diskussion med din personal. 

 

 

• Du ska arbeta aktivt för att 

brottslig verksamhet som till 

exempel narkotikaförsäljning 

inte förekommer på ditt 

serveringsställe.  

 

• Du och din personal ska vara 

säkra på att gästen som 

serveras har fyllt 18 år. Lämnar 

inte gästen en godkänd 

legitimation ska du inte servera 

alkoholdrycker.  

 

• Du eller den som är 

serveringsansvarig ska ha 

kontroll över serveringen och 

finnas på serveringsstället 

under hela serveringstiden.  

 

• Du ansvarar för att det råder 

ordning i kön utanför 

serveringsstället. 

 

• Du får inte marknadsföra eller 

prissätta alkoholdrycker så att 

gästerna uppmanas till 

konsumtion (till exempel 

mängdrabatter eller ”två för 

en”).  
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Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 

 

• Var försiktig om du serverar 

alkohol tillsammans med 

energidryck. Koffeinet i 

energidrycken tillsammans 

med alkoholen kan dölja 

alkoholens effekter. Det kan 

göra att gäster dricker mer 

alkohol och plötsligt blir 

kraftigt berusade och allvarligt 

sjuka.  

 

 

• Undvik servering av 

shotsbrickor och liknande 

arrangemang. Denna typ av 

drickande är till för att snabbt 

bli berusad. Servering av till 

exempel ölhinkar och hela 

flaskor med spritdrycker ska 

ske med återhållsamhet. Du 

måste hela tiden ha uppsikt 

över serveringen, 

bordsservering med stationerad  

personal kan vara ett sätt. 

 

• Dryckeslekar kan leda till ett 

grupptryck som kan innebära 

att dina gäster dricker mer 

alkohol än de hade tänkt att 

göra och är därför inte 

lämpligt. 

 

• Du ansvarar för att det råder 

ordning i kön utanför 

serveringsstället.  

 

• Du får inte marknadsföra eller 

prissätta alkoholdrycker så att 

gästerna uppmanas till 

konsumtion (till exempel 

mängdrabatter eller ”två för 

en”).  

 

• Du får inte bjuda på alkohol. 

• Du får inte bjuda på alkohol. 

 

De här punkterna kan vara till stöd: 

• Var försiktig om du serverar 

alkohol tillsammans med 

energidryck. Koffeinet i 

energidrycken tillsammans 

med alkoholen kan dölja 

alkoholens effekter. Det kan 

göra att gäster dricker mer 

alkohol och plötsligt blir 

kraftigt berusade och allvarligt 

sjuka.  

 

• Undvik servering av 

shotsbrickor och liknande 

arrangemang. Denna typ av 

drickande är till för att snabbt 

bli berusad. Servering av till 

exempel ölhinkar och hela 

flaskor med spritdrycker ska 

ske med återhållsamhet. Du 

måste hela tiden ha uppsikt 

över serveringen, 

bordsservering med stationerad 

personal kan vara ett sätt.  

 

• Dryckeslekar kan leda till ett 

grupptryck som kan innebära 

att dina gäster dricker mer 

alkohol än de hade tänkt att 

göra och är därför inte 

lämpligt. 
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Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 

 

 

Förslag till ändringar under rubriken ”Mat” 
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för alkoholservering ska revideras i 

enlighet med tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 
 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 En grundläggande förutsättning för 

restaurangverksamhet är att lokalen 

ska vara registrerad som 

livsmedelsanläggning. 

 

Förslag till ändringar under rubriken ”Cateringtillstånd” 
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för alkoholservering ska revideras i 

enlighet med tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 
 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 Vid ett cateringtillstånd har du 

samma tillsynsansvar som vid övrig 

alkoholservering. 

 

Förslag till tillägg i riktlinjerna ”Skollunchservering” 
Förvaltningen gör bedömningen att följande rubrik och stycke ska läggas till enlighet med 

tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 

 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

 Skollunchservering 

 

Bestämmelse 

Enligt 7 kapitlet 1 § alkohollagen får 

marknadsföring inte rikta sig särskilt 

till barn eller ungdomar under 25 år. 

Riktlinje 

Skolluncher ska ske i neutrala 

miljöer där ungdomar inte 

exponeras för alkoholdrycker eller 

alkoholreklam. 

Alkoholförsäljning ska inte ske 
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Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

under samma tid som skollunch 

serveras. 

 

Förslag till ändringar i rubriken ”Provsmakning” 
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna för alkoholservering ska revideras i 

enlighet med tabellen nedan. Kursiv stil avser de förändringar som föreslagits. 
 

Nuvarande formulering  Förslag på tillägg och nya 

formuleringar 

Provsmakning innebär att du erbjuder 

en liten mängd alkoholdryck för att 

gästen ska få en uppfattning om 

dryckens kvalitet och smak. Social 

resursnämnd beslutade den 18 

december 2019 att följande mängder 

ska gälla, öl och andra jästa 

alkoholdrycker får provsmakas med 

15 centiliter per enhet, vin med 5 

centiliter och spritdrycker med 1,5 

centiliter. Antalet enheter ska vara 

begränsade till åtta.  

 

Provsmakning innebär att du erbjuder 

en liten mängd alkoholdryck för att 

gästen ska få en uppfattning om 

dryckens kvalitet och smak.  

Följande mängder ska gälla, öl och 

andra jästa alkoholdrycker får 

provsmakas med 10 centiliter per 

enhet, vin med 5 centiliter och 

spritdrycker med 1,5 centiliter. Antalet 

enheter ska vara begränsade till åtta.  

 

Remissinstansernas synpunkter 

Nedan följer en sammanställning av remissinstansernas remissvar. 

SDN Majorna Linné 

• Synpunkter kring utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

• Förtydliga det lokala perspektivet 

• Förtydliga folkhälsoperspektivet 

• Högre krav på verksamheter som riktar sig till unga 

• Ändra indelning på ska/bör/kan under rubriken ordning och nykterhet. 

SDN Centrum 

• Synpunkter kring utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

• Förtydliga det lokala perspektivet 

• Förtydliga folkhälsoperspektivet 

• Högre krav på verksamheter som riktar sig till unga 

• Högre krav på verksamheter som har de längsta öppettiderna 

• Ändra indelning på ska/bör/kan under rubriken ordning och nykterhet 

• Ett ska-krav på att verksamheter ska ha en skriftlig alkohol, drog och 

säkerhetspolicy  

• Behålla tidigare skrivning kring folköl. 
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SDN Lundby 

• Synpunkter kring utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

• Förtydliga det lokala perspektivet 

• Förtydliga folkhälsoperspektivet 

• Högre krav på verksamheter som riktar sig till unga 

• Förtydliga kopplingen mellan alkohol och våld 

• Ändra indelning på ska/bör/kan under rubriken ordning och nykterhet 

• Förtydliga hur vi ska uppnå ett uteliv som är fritt från diskriminering 

• Vill underlätta för specialiserade folkölsbutiker att kunna etablera sig 

• Förslår öppna serveringsområden. 

Polismyndigheten – polisregion Väst 

• Synpunkter kring utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

• Synpunkter kring utbildning i narkotika 

• Behålla tidigare skrivning om ölhinkar, shotsbrickor samt servering av helflaskor 

med sprit 

• Förtydliga normaltiden 

• Har önskemål om tidsbegränsade serveringstillstånd. 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

• Har önskemål om mer detaljerade anvisningar till sökande avseende 

remissunderlag. 

• Har önskemål om att Stadsbyggnadskontoret ska remitteras vid nya tillstånd. 

Miljö och klimatnämnden 

• Har önskemål om att kommunfullmäktige ska avvakta med beslut om riktlinjerna 

• Klargöra kravet om registrerad livsmedelsverksamhet. 

Business Region Göteborg (BRG) 

• Anser att kravet på eget kök är för långtgående 

• Mer tillåtande hållning avseende provsmakningstillstånd och tillstånd för slutna 

sällskap 

• Har önskemål om en mer tillåtande hållning till restauranger i industriområden 

• Synpunkter på att ansökningstider för ny verksamhet samt vid överklagande är 

för lång 

• Förtydligande kring definitioner om råvaror vid provsmakningstillstånd 

• Har synpunkter på en kontinuerlig dialog med branschen 

• Har önskemål om att tillståndshavarens ansvar ska förändras gällande avvisning 

av berusade personer  

• Har synpunkter på att samordnade tillsyner inte ska göras vid lönehelger 

• Har önskemål om en digital utbildning för branschen. 

Alkoholgranskningsmannen (AGM) 

• Anser att förvaltningens förslag om provsmakning delvis strider mot 

alkohollagens regler 
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• Betonar att syftet med bestämmelsen är provsmakning och att det inte är fråga om 

reguljär servering eller konsumtion i berusningssyfte 

• Anser att mängden öl vid provsmakning är för hög och rekommenderar att den 

begränsas till mellan 8-10 centiliter beroende på alkoholstyrkan hos olika 

ölsorter. Antal enheter kan då accepteras 

• Anser att förslaget avseende mängden av vin- och sprit vid provsmakning är väl 

avvägd. 

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 

• Minska tillgänglighet och öppettider 

• Höja avgifterna 

• Synpunkter kring utbildning i ansvarsfull alkoholservering och narkotika på 

krogen 

• Mer förebyggande tillsyn, inre- och yttre tillsyn 

• Efterfrågar tydlighet kring tillsyn av särskilda boenden 

• Efterfrågar tydlighet om vad som gäller avseende rutiner vid skollunchservering 

• Minska mängden vid provsmakning. 

IOGT-NTO Väst 

• Höja avgifterna  

• Minska serveringstiden 

• Erbjuda flera alkoholfria zoner 

• Efterfrågar tydlighet om vad som gäller avseende rutiner vid skollunchservering 

• Förtydliga att samma tillsynsansvar gäller även catering 

• Efterfrågar tydlighet kring tillsyn av särskilda boenden 

• IOGT-NTO vill behålla matkravet avseende folköl. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer på ett enkelt och överskådligt sätt ger en 

tydlig bild av de regler som gäller för alkoholservering, dels generellt, dels specifikt för 

Göteborgs Stad. Det är därför förhoppningen att de som vill driva verksamhet med 

alkoholservering i Göteborg ska ha användning av och se riktlinjerna som ett stöd. 

Förvaltningen har tagit del av och bedömt de inlämnade remissvaren. Förvaltningen har i 

riktlinjerna förstärkt och tydliggjort vissa delar genom att ändra från en rekommendation 

till ett krav. 

Flera av remissinstanserna har haft synpunkter på att förslaget till riktlinjerna saknar 

tydligt folkhälsoperspektiv.  Förvaltningen har därför valt att lägga till ett övergripande 

mål som rör ungdomar. Ungdomar är en särskilt skyddsvärd grupp i samhället och ska 

skyddas från alkoholens skadeverkningar. Förvaltningen har även tydliggjort vikten av att 

ha en skriftlig alkohol- drog- och säkerhetspolicy genom att ändra från en 

rekommendation till ett krav.  

Remissvaren från stadsdelsnämnderna visar på att det finns ett önskemål om att fortsatt få 

möjlighet att yttra sig över lokala och sociala förhållanden utifrån ett folkhälso- och 
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barnperspektiv. Förvaltningen har därför valt att lägga till de nya Socialnämnderna som 

remissinstans vid nyansökan och ägarskifte. 

En annan synpunkt som de flesta remissinstanserna berör är utbildning av 

restaurangpersonal. Förvaltningen kan konstatera att det redan idag finns flera privata 

aktörer som tillhandahåller fysiska och digitala utbildningar i ansvarsfull 

alkoholservering. Flertalet av dessa utbildningar tar även upp narkotikasituationen i 

krogmiljön. Förvaltningen kan också konstatera att varken Stockholm Stad eller Malmö 

Stad utför utbildningar i kommunal regi. Avseende utbildning av restaurangpersonal har 

förvaltningen ändrat den tidigare rekommendationen till ett krav som avser 

tillståndshavare och serveringsansvarig personal. Förvaltningen rekommenderar dock 

tillståndshavarna att regelbundet utbilda all sin personal. 

Vissa remissinstanser har gjort förvaltningen uppmärksam på att restauranger med 

serveringstillstånd serverar skolluncher. Förvaltningen har därmed valt att lägga till ett 

nytt stycke som rör försäljning och exponering av alkoholdrycker i samband med 

servering av skolluncher. 

AGM – alkoholgranskningsmannen och Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 

föreslår bland annat att mängden öl vid provsmakning ska minska. 

Alkoholgranskningsmannen är alkoholbranschens självreglering och hans utlåtanden 

anses utgöra god affärssed på området. AGM finansieras gemensamt av Sveriges 

bryggeri- och spritleverantörer. AGM anger i sitt yttrande att den föreslagna mängden öl 

är för hög. AGM konstaterar att förslaget innebär att ett provsmakningstillstånd skulle 

omfatta 1,2 liter starköl något som AGM inte vill likna vid provsmakning. AGM betonar 

att syftet med bestämmelsen är provsmakning och inte ett ”serveringstillstånd light”. 

Förvaltningen vill tydliggöra att provsmakning ska utgöra en liten mängd dryck som gör 

att man får en uppfattning om drycken ifråga. Det handlar inte om att bedriva reguljär 

servering, utan om att marknadsföra alkoholdrycker. Provsmakning i den mening som 

förvaltningen tidigare föreslagit i kombination med sena öppettider innebär en snedvriden 

konkurrens mot tillståndshavare som har ett serveringstillstånd till allmänheten. För dessa 

tillståndshavare ställs det betydligt högre krav som är förknippade med högre kostnader.  

Förvaltningen vill att Social resursnämnd omprövar sitt beslutet avseende mängden öl 

och andra jästa alkoholdrycker till att gälla 10 centiliter per enhet. Mängden vin och 

spritdrycker samt antalet enheter lämnas oförändrade. 

Social resursförvaltning 
 

 

 

 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Datum 2020-10-20 

Polismyndigheten PO Storgöteborg 
Polisregion Väst Kansli 
Lokalpolisområde Göteborg City Daniel Neck 

Yttrande avseende Göteborgs Stads nya riktlinjer för alkoholservering 
2020. 

Göteborgs Stads nya riktlinjer skall vara en lokal anpassningar till gällande alkohollag. 
Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för staden att 
utveckla sin egen alkoholpolitik. 
Lokalpolisområdet Göteborg City tycker att förslaget på nya riktlinjer ser bra ut i sin 
helhet. Riktlinjernas målsättningen att det skall vara tryggt att gå på resturang, att det 
skall vara enkelt att driva företag samt att konkurrensen i resturangbranchen skall vara 
på lika villkor är en bra målsättning. 
Polisområdet har dock ett par synpunkter som man bör ta i beaktande. 

• Under rubriken ordning och nykterhet finns en punkt som säger att du och din
personal bör gå en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
Polisområdet tycker att det är en föruttsättning att krögare och dess personal ska
gå utbildning för ansvarsfull alkoholservering! Många som arbetar i
restaurangbranchen är unga och ganska oerfarna gällande alkoholens baksidor.
För att förebygga problem och felaktig hantering av alkohol i Göteborgs krogliv
måste skall-kravet finnas för att Restaurangen skall känna att de måste utbilda
sin personal. Polisområdet tror inte att frivilligheten kommer att gynna
utvecklingen gällande ansvarsfull alkoholservering.
Under stycket Studentföreningar står det att ansvariga studenter ska genomgå
utbildning i ansvarsfull alkoholservering (SUS) för att få servera alkohol vid
sina arrangemang. Varför skall de tvingas gå utbildning men inte personal på en
vanlig restaurang/krog??

• I kravet att restaurangpersonalen skall utbildas, ska givetvis också
narkotikaproblematiken avhandlas. Under stycket ordning och säkerhet omnäms
att krögaren ska arbeta aktivt mot brottslighet som t.ex. narkotikaförsäljning. För
att kunna göra detta krävs att personalen utbildas. Det man skall fokusera på  är
tecken och symtom, hur man kan bygga bort problematiken på restaurangen,
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vilka tecken/atteraljer man som serveringspersonal kan titta efter för att upptäcka 
var/vem som hanterar narkotika samt hur serveringspersonal kan samverka med 
ordningsvakter och polis för att försvåra hanteringen av narkotika på krogen. 

• Under samma rubrik finns det ett stycke som rör servering av shotsbrickor,
ölhinkar samt servering av helflaskor med sprit. I de tidigare riktlinjerna har man
satt en tidsgräns för servering av dessa produkter. I de nya finns inte denna
tidsgräns kvar. Man skriver bara att dessa produkter skall undvikas och serveras
återhållsamt. Polisområdet tror att denna difusa skrivning inte kommer att
fungera. En tydlig tidsgräns för servering av dessa produkter är enkelt för både
resturangpersonal som ordningsvakter och Polis att förhålla sig till. Tidsgränsen
att kunna servera dessa produkter till senast kl.01.00 tycker polisområdet skall
finnas med under detta stycke.

• Under stycket serveringstider har Polisområdet en undran, varför beviljas inte
servering innan kl. 11.00. Varför just kl.11.00?! I övrigt kan man diskutera om
man måste skriva ut att senaste serveringstiden är kl 05.00. Räcker det inte att
skriva att normaltiden är mellan kl.11.00 och 01.00, senare serveringstid beslutar
kommunen om i varje enskilt fall.

• Ett stycke som polisområdet saknar i riktlinjerna är tillståndstiden. Polisområdet
har tittat över diverse tillstånd som ligger beslutade. Vissa tillstånd är väldigt
gamla, bl.a. ett som beslutades -95. Problemet med dessa tillstånd är att
tillstånden är tillsvidare. Förändrar man inte bolagsform, org.nummer eller
ändrar verksamhetens inriktning så löper tillståndet på. Dessa löpande tillstånd
snedvrider konkurransen mellan olika restauranger/nattklubbar. Kravställningen
-95 skiljer sig ifrån kravställningen idag. Dessutom har samhället förändrats
väldigt mycket. Nya kvarter och gator har tillkommit och etableringen av
restauranger har förändrats.
När polisområdet yttrar sig i remisser angående alkoholserveringstillstånd
underbygger vi dessa med brottsstatistik, händelserapporter ifrån adressen samt
hur många restauranger/nattklubbar som redan finns på adressen. I och med att
infrastrukturen är under förändring konstant blir dessa beslut väldigt orättvisa.
Polisområdet önskar tidsbegränsade alkoholserveringstillstånd. På så vis blir inte
konkuranssituationen så snedfördelad som den är idag.

 

Johan Aggenfjord 
Krogsamordnare 
LPO Göteborg City 

Teodor Smedius 
Polisintendent 
LPO Göteborg City 



Yttrande diarienummer 0150/20 till Social resursnämnd  
Remissvar från IOGT-NTO Väst gällande nya riktlinjer serveringstillstånd Göteborgs stad. 
 
Grunden i alkohollagen är att på ett skyddande sätt möjliggöra försäljning och servering av alkoholhaltiga 
drycker. Om inte lagen fanns skulle ingen alkohol kunna säljas då det enligt livsmedelslagen inte får säljas 
livsmedel som är skadliga för hälsan.  

Lagen är ju så som nästan alla andra lagar en solidarisk lag, vilket betyder att begränsningar gäller alla för 
att skydda några. Vi har t.ex. hastighetsbegränsningar i trafiken och övervakning för att några, men inte 
alla, kör för fort. Coronapandemin har ju visat på hur viktigt det är med solidariska handlingar.  

Det innebär att vi i samhället med alla medel skall begränsa alkoholkonsumtionen och på så sätt minska 
eller förhindra fysiska, psykologiska, ekonomiska eller andra skador på befolkningen och vårt samhälle. 
En stor del av alkohollagen handlar om att begränsa tillgängligheten av alkohol till befolkningen i 
allmänhet och från barn och unga i synnerhet. Detta sker i Sverige bl.a. med höga priser, åldersgränser, 
detaljhandelsmonopol och hårda serveringstillståndskrav med tillsyn.  

Trots att befolkningsmängden i Sverige inte har ökat markant de senaste 30 åren så har t.ex. antalet 
serveringstillstånd ökat med 400 % på 30 år. I rapporten ”För många tillstånd, bristande tillstånd?” som 
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland och Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor(SLAN) 
presenterat så har dock tillsynen minskat och är i vissa fall helt frånvarande, då tjänstemän på 
tillståndsenheterna vittnar om att resurserna för tillsyn inte följer med utvecklingen av antalet tillstånd 
som beviljas.  

Det finns också krafter från politiskt håll att luckra upp kraven på hur servering får ske. Ett exempel är 
uttalanden i samband med tillbakaändringen av serveringstiderna i Göteborg 2018 då framstående 
politiker raljant sa: ”Ingen skall få bestämma när festen skall ta slut!”  Sådana uttalanden visar på 
okunnighet och dålig respekt mot de tusentals personer med beroendeproblematik och barn och 
ungdomar som lever i risk och missbruksförhållanden i sina hem som undrar när supandet skall ta slut!  

Det finns också krafter som vill ha hela evenemangområden som serveringsområde med hänvisning till att 
det då skulle serveras mindre alkohol. Detta är en naiv tanke och skulle bara leda till att egenkontroll och 
tillsyn av överservering, langning och så vidare skulle bli betydligt sämre. Det skulle också leda till att t.ex. 
barn, ungdomar och äldre inte skulle vilja besöka evenemang p.g.a. ökad otrygghet, då de idag kan tydligt 
särskilja de områden som är serveringsområden och undvika om de så vill. Evenemangsstaden Göteborg 
skall ju vara till för alla som vill besöka oss.  
Det finns också en stor risk att sådana regler inte kommer kunna begränsas till bara tillfälliga evenemang 
utan även gälla i t.ex. hela Trädgårdsföreningen, Nordstan, Slottsskogen, Liseberg eller varför inte hela 
Avenyn. Detta leder bara till en sämre folkhälsa och inget skydd för de vi vill skydda. Skapa istället 
alkoholfria zoner i staden på t.ex. Liseberg. Vi har ju redan regler om att ingen alkoholförtäring får ske på 
våra kommunala lekplatser, men på kommunens största lekplats, Liseberg, där har vi flertalet 
restauranger med serveringstillstånd och t.o.m. vissa vintrar en Isbar från Absolut Vodka(!) 

Att till detta, från politikers håll i Lundby föreslå, att ta bort baskravet på livsmedelsförsäljning i 
kombination med folkölsförsäljning kan inte beskrivas mer än som okunnigt och rent dumt.    

Utvecklingen är ju precis tvärtom när det gäller befolkningens dryckesvanor där alkoholkonsumtionen går 
ned i nästan alla åldersgrupper, då är det märkligt att Göteborgs stad som också skall bära stor del av risk- 
och missbrukets kostnader vill öka möjligheterna att dricka alkohol i princip alla tider på dygnet och i 
varje gathörn. Dags att lyssna på folket och vad de vill ha än att tvinga på nästa generation förra 
generationernas vanor och beteenden.  

 



Yttrande diarienummer 0150/20 

IOGT-NTO Remissvar 20201026 på Riktlinjer för alkoholservering.  

Gällande stycket serveringstider sidan 8-9:  

I Göteborgs Stad finns möjlighet för tillståndsinnehavare att ha serveringstid fram till klockan 
05.00 fredag, lördag samt dag före helgdag, efter särskild prövning. Här har Göteborgs stad 
gått över normaltiden som nämns i alkohollagen med hela 4 timmar under nämnda 
veckodagar. Denna ökning anser vi inte är en restriktiv alkoholpolitik. Att det serveras 
alkohol under så lång tid är ett marknadsmässigt och näringspolitiskt beslut och inte ett 
hälsopolitiskt beslut som är alkohollagens syfte och mening och som också nämns i 
inledningen av dessa riktlinjer. Vi föreslår en suggestiv minskning på maxtiden till kl. 03.00 
och år 2025 till ”normaltid” kl 01.00. 
Stöd av inledningen Göteborgs stads riktlinjer sidan 2: Alkohollagen är en social 
skyddslagstiftning som finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt 
är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska 
hänsyn. 

Vi anser att Göteborgs stad, den hälsofrämjande staden, skall se den nedåtgående 
alkoholkonsumtionsutvecklingen, främst bland unga, som ett skäl till att minska 
tillgängligheten på alkohol i vårt gemensamma vardagsrum och erbjuda fler alkoholfria 
zoner. 
Som ”storebror” i regionen kan Göteborgs stad stå i framkant för det nya friska och 
hälsosamma som kommer ge stor effekt på folkhälsan, på skadekostnadsbilden och som ett 
föredöme för krans och grannkommuner.    

Gällande stycket Serveringslokal och uteservering sidan 10-11: 

Tilläggsförslag till underrubriken serveringslokal med stöd av Alkohollagen 7 kap- 1§ andra 
stycket: 
Tillståndshavare som har avtal med skolor att servera lunch till elever som är under 18 år i 
samma lokal som du normalt har alkoholservering, får ej påbörja alkoholservering innan 
skolmatserveringen är avslutad.  
Du som tillståndshavare skall aktivt begränsa synlig exponering av alkoholdrycker som finns 
i samma lokal som skolmatserveringen sker. Detta kan ske genom att dölja skåp, hyllor eller 
liknande där alkohol förvaras. Du skall även ta bort eller dölja alkoholreklambudskap eller 
liknande som finns i samma lokal som skolmatservering sker.   

Gällande stycket Catering sidan 13 

Underrubrik Riktlinjer 

Tilläggsförslag: Stöd av (8 kap. 14 §, prop. 1994/95:89 s. 64 och prop. 2009/10:125 s.101 f.) 
Vid catering, oavsett om serveringen sker i en för tillfället hyrd lokal eller i ett enskilt hem, 
gäller samma tillsynsansvar som vid övrig alkoholförsäljning, nämligen att tillståndshavaren 
eller serveringsansvarig person har tillsyn över serveringen och är närvarande på 
serveringsstället under hela serveringstiden så att serveringspersonalen ska kunna kontrollera 
vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat och 
kunna se och agera om olägenheter uppstår.  



Yttrande diarienummer 0150/20 

IOGT-NTO Remissvar 20201026 på Riktlinjer för alkoholservering.  

Gällande stycket Särskilda boenden 

Underrubrik Riktlinjer sidan 14 

I nuvarande text lyder: 

• Det kan vara bra att utse en ansvarig person som finns till hands om det blir problem
med serveringen.

Vi anser att detta skall bytas till: 
Det skall utses en ansvarig person som finns till hands om det blir problem med serveringen. 

Gällande rubriken Tillsynsavgifter sidan 19: 

Då vi har nämnt i vårt uttalande att vi fått information om att beviljad tillståndsmängd inte 
följer avsatta resurser för tillsyn i samma utsträckning så är det viktigt att förstå att 
alkoholservering är en helt kommersiell verksamhet med stora intäkter för tillståndshavaren 
men även stora samhällskostnader som följd. Det framgår dock inte på de nivåer på avgifter 
som är angivna då dessa är för låga i förhållande till samhällets kostnader som följer av 
alkoholservering, t.ex. tillsyn, gatustädning, polisiära ingripande, rättsväsendets kostnader vid 
krogbråk samt såklart akuta och långvariga sjukvårdsinsatser.  
IOGT-NTO:s förslag är att även avgiftsnivåerna höjs nu när riktlinjerna uppdateras så att det 
finns stora resurser för ett aktivt tillsynsarbete.  
Hänvisning till rapporten: ”För många tillstånd, bristande tillsyn?” 

Gällande rubriken Folkölsförsäljning:  

Underrubriken Riktlinjer andra stycket sidan 20: 

I texten står det:  

Detaljhandel innebär att du säljer folköl i en butikslokal. Du ska ha ett brett och varierat 
sortiment av matvaror som till exempel torr varor, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker 
och frysta varor. Det ska liknas vid en livsmedelsbutik.  

IOGT-NTO anser att denna ovanstående regel är viktig att bibehålla då det annars kan bli 
försäljning av folköl i godisbutiker, glasskiosker mm som har en ung kundkrets.  
Hänvisning till regeringens Prop. 2009/10 125 sid 81-83 samt 101-f 

Med vänlig hälsning  
IOGT-NTO Väst distriktsstyrelse 
g/m Robert Kaskas  
Teamchef  

0733-726244 

robert.kaskas@iogt.se 
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Tjänsteskrivelse Etablering- och Investeringsavdelningen 

Till: Tillståndsenheten Namn: Sam Friberg 

Datum: 2015-10-21 Telefon: 070-7612405 

Social Resursnämnd Dnr: 0150/20 E-post: sam.friberg@businessregion.se

BRG Dnr: 0058/20 

Yttrande från Business Region Göteborg AB (BRG) angående 

Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering

Ärendet 
BRG har fått möjlighet att inkomma med ett yttrande kring förslaget från Tillståndsenheten om Göteborgs 

Stads riktlinjer för alkoholservering 2020.  Vi har även lyssnat och tagit del av synpunkter från verksamheter 

inom sektorn för restauranger och tillverkning av alkoholhaltiga drycker. Yttrandet lämnas in som en 

tjänsteskrivelse.   

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 

Business Region Göteborgs synpunkter 

Generellt anser vi att riktlinjen för alkoholservering är välskriven och numer lättare att förstå och ta till sig som 

företagare. Den nya riktlinjen omfattar tre större förändringar jämfört med tidigare: slopat krav på RUS utbildning, 

individuella bedömningar av starttider och antalet ordningsvakter. Och ett avsnitt om cl för provsmakning. Dessa 

förändringar är vi positiva till då de på ett hållbart sätt bidrar till att förenkla för branschen i Göteborg och ger ett bättre 

företagsklimat.  

Baserat på våra kontakter med näringslivet vill vi dock framföra några synpunkter på den föreslagna riktlinjen: 

• En återkommande synpunkt från näringslivet är att kravet på eget kök är för långtgående och medför en rad
svårigheter. Det står tex att maten skall vara lagad eller på annat sätt tillredd, att man skall erbjuda förrätt,
huvudrätt och efterrätt.  Kan även ett mobilt kök godkännas på samma sätt som eget kök? Det är önskvärt i
vissa situationer.

• En del mikrobryggerier använder beroende på sällskap antingen tillstånd för slutna sällskap eller ett
provningstillstånd. I dagsläget beviljas dock endast ett av dessa tillstånd per dag. Det innebär att bryggeriet
inte kan ha en aktivitet som kräver provningstillstånd om man tidigare samma dag haft en aktivitet med
tillstånd för slutet sällskap. Detta medför praktiska svårigheter att bedriva verksamheten. En mer tillåtande
hållning vore önskvärd om det är förenligt med lagstiftning på området.

• Vi får till oss att möjligheten att bedriva restaurang med serveringstillstånd i industriområden idag är
begränsade. I och med att staden växer och utvecklas i snabb takt så ligger dessa verksamheter idag i
attraktiva lägen / bostadsområden där det finns en efterfrågan på restaurang även under kvällstid. Ett ex på
producerande företag som ofta finns i industriområden är mikrobryggerier. Här önskar vi en mer tillåtande
hållning gällande alkoholservering.

• En synpunkt som BRG får till sig då och då är att led- och svarstiderna för ansökan anses vara för lång. Det
gäller dels ansökan för ny verksamhet och vid överklagande.

mailto:sam.friberg@businessregion.se
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Tjänsteskrivelse Etablering- och Investeringsavdelningen 

Till: Tillståndsenheten Namn: Sam Friberg 

Datum: 2015-10-21 Telefon: 070-7612405 

Social Resursnämnd Dnr: 0150/20 E-post: sam.friberg@businessregion.se

BRG Dnr: 0058/20 

• I riktlinjen för provsmakning finns en skrivelse att ” du som tillverkar alkoholdrycker ska visa att råvaror som
har stor betydelsen för din tillverkning produceras av dig”. En tydligare definition av råvaror kan behövas här.
Hur ser man på råvaror som malt, vindruvor etc, måste dessa produceras av tillverkaren eller kan dom
importeras eller köpas in från annan leverantör?

• Folkölsförsäljning – omfattas även vin och cider (med värden under 3,5 %) av denna paragraf?

Kontinuerlig dialog med företagen 

• Grunden för en bra myndighetsutövning med hög tillit och förtroende är en kontinuerlig dialog med
branschen. Ett exempel är tolkningen av alkohollagen som variera mellan olika kommuner vilket medför att
det finns olika bilder av vad som är möjligt och inte möjligt. Riktlinjerna kan också skilja mellan kommunerna.
Här finns en önskan från näringslivet om ökad dialogmöjlighet med tillståndsenheten och de tolkningar som
görs. Ett exempel är skyldigheten att avisa berusade personer inne i lokalen. Restaurangen kan i vissa fall vilja
göra en samlad avvägning att det är mer lämpligt att låta personen sitta ned enskilt med ett glas vatten för att
nyktra till, och sedan avvisa på ett för personen säkert sätt (rånrisk, stökig miljö i närheten som är olämplig).
Överfallsrisken är speciellt stor för dessa berusade och ensamma personer.

• En ytterligare fråga som kan diskuteras är hur och när man genomför större samordnade granskningar då flera
förvaltningar/myndigheter är inblandade. Vid lönehelg kan sådan tillsyn medföra omfattande störning i
restaurangens verksamhet/lönsamhet. Det finns förståelse för att det kan vara motiverat i vissa fall, inte minst
vid misstanke om grövre brott.

Övriga synpunkter 

Framöver kan det vara ide att ta fram en digital utbildning (RUS) som mer kostnadseffektivt kan erbjudas branschen. 

mailto:sam.friberg@businessregion.se
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§ 159 Dnr 2020-16177  
Yttrande till social resursnämnd över Förslag till ändring i 
Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering, dnr 0150/20 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande över remiss ”Förslag till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering” till social resursnämnd.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-08 med bilagor. 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd 

 

Dag för justering 
2020-10-23 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-10-23. 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till social resursnämnd över Förslag 
till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering, 0150/20 
Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss ”Förslag till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering” till social resursnämnd. 

Sammanfattning 
Social resursnämnd har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över ett 
förslag till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om så att de nu fått en 
enklare struktur och kortats ner. Detta för att göra dem mer lättillgängliga. Detta i sin tur 
med en förhoppning att de som vill driva verksamhet med alkoholservering i Göteborg 
ska ha användning av och se riktlinjerna som ett stöd. 

Miljö- och klimatnämnden är för närvarande remissinstans vid ansökan om 
serveringstillstånd. Efter årsskiftet kommer miljö- och klimatnämnden även att ansvara 
för tillståndsgivningen, i och med att tillståndsenheten flyttas från social resursnämnd till 
miljö- och klimatnämnden. Kommunfullmäktige bör med anledning av denna 
överflyttning överväga att avvakta med att fastställa de reviderade riktlinjerna tills denna 
överflyttning är genomförd. Detta med anledning av att överflyttningen kommer att ha 
konsekvenser för den sakinformation som finns i riktlinjerna. 

I miljöförvaltningens nuvarande uppdrag svarar förvaltningen på om uppgifterna 
avseende serveringstid och lokalisering kan ge upphov till störningar för närboende samt 
kontrollerar att sökande har registrerat livsmedelsverksamhet hos oss. 

De förändringar som rör miljöförvaltningens åtagande och uppgifter i förslaget till nya 
riktlinjer är: 

• Serveringstid efter klockan 03:00 på fredagar är numera tillåtet 

• Information om att prövotid för serveringstider kan förordas har tagits bort 

• Information om att enbart den omständigheten att en konkurrerande restaurang redan 
fått utsträckt serveringstid inte kan motivera bifall till en annan ansökan har tagits bort 

Eftersom enskild bedömning görs i varje ansökan bedöms ingen av ovanstående punkter 
ha betydande påverkan på miljö- och klimatnämndens åtaganden. Dock saknas 

 
Miljöförvaltningen 

 
  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-10-08 
Diarienummer 2020-16177 
 

Handläggare  
Pontus Helm 
Telefon: 031-368 37 33 
E-post: pontus.helm@miljo.goteborg.se 
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information i riktlinjerna om att kravet att vara registrerad livsmedelsverksamhet ska vara 
uppfyllt och att detta kommer att kontrolleras. Miljöförvaltningen föreslår att information 
om kravet om att det är en registrerad livsmedelsverksamhet läggs till i riktlinjerna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förändringarna bedöms inte påverka handläggningstid eller några andra eventuella 
kostnader för miljöförvaltningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förändringarna bedöms inte ge upphov till ökade bullernivåer eller liknande störningar 
som kan uppstå i samband med ett beviljat serveringstillstånd. 

Bilagor 
1. Förslag till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 

2. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 
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Ärendet  
Social resursnämnd har den 19 februari 2020 beslutat att ge förvaltningsdirektören i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan 
uppdateras. 

Social resursnämnd har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över förslag 
till ändring i Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering senast den 31 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Remissen handlar om ett förnyande av Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. 
Kommunen ska i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) anta riktlinjer för 
tillämpningen av lag och föreskrifter i kommunen. De riktlinjer som idag gäller för 
Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan dess med undantag för frågan om 
serveringstider. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 
finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 

Målet med förändringarna är bland annat att Göteborgs Stad genom riktlinjerna informera 
om de lokala anpassningar som gjorts till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från 
alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för staden att utveckla sin egen 
alkoholpolitik, med förhoppningen att de som vill driva verksamhet med alkoholservering 
i Göteborg ska ha användning av och se riktlinjerna som ett stöd. 

I riktlinjerna anges tre övergripande mål: 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang, 

• Det ska vara enkelt att driva företag, 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen. 

Vidare anges i förslaget till riktlinjer att: 

• Du ska få vägledning i hur du ansöker om serveringstillstånd eller 
provsmakningstillstånd. 

• Alla ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd ska behandlas 
lika inom kommunen. 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om så att de nu fått en 
enklare struktur och kortats ner i förhoppningen att göra dem mer lättillgängliga. Även en 
språklig översyn har gjorts. 

Miljö- och klimatnämndens bedömning av risken för att störningar uppkommer för 
närboende i samband med medgivande av serveringstillstånd ska tillmätas stor vikt i 
tillståndsprövningen. 
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Förvaltningens bedömning 
Miljö- och klimatnämnden är för närvarande remissinstans vid ansökan om 
serveringstillstånd. Efter årsskiftet kommer miljö- och klimatnämnden även att ansvara 
för tillståndsgivningen, i och med att tillståndsenheten flyttas från social resursnämnd till 
miljö- och klimatnämnden. Kommunfullmäktige bör med anledning av denna 
överflyttning överväga att avvakta med att fastställa de reviderade riktlinjerna tills denna 
överflyttning är genomförd. Detta med anledning av att överflyttningen kommer att ha 
konsekvenser för den sakinformation som finns i riktlinjerna. 

I miljöförvaltningens nuvarande uppdrag svarar vi på om uppgifterna avseende 
serveringstid och lokalisering kan ge upphov till störningar för närboende, samt 
kontrollerar att sökande har registrerat livsmedelsverksamhet hos oss. 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om så att de nu fått en 
enklare struktur och kortats ner i för att göra dem mer lättillgängliga. Även en språklig 
översyn har gjorts. De förändringar som gjorts i riktlinjerna som rör miljöförvaltningens 
åtagande och uppgifter är: 

• Serveringstid efter klockan 03:00 på fredagar är numera tillåtet 

• Information om att prövotid för serveringstider kan förordas har tagits bort 

• Information om att enbart den omständigheten att en konkurrerande restaurang redan 
fått utsträckt serveringstid inte kan motivera bifall till en annan ansökan har tagits bort 

Olägenhetsbedömning gällande serveringstid görs för varje enskild ansökan. Ingen av 
ovanstående punkter bedöms därför ha betydande påverkan på miljö- och 
klimatnämndens åtaganden. 

Vid remissförfarandet gällande tillståndsansökan begär tillståndsenheten att få 
information om verksamheten är registrerad som livsmedelsverksamhet. Om sökande inte 
är en registrerad livsmedelsanläggning, beviljas inte ansökan av tillståndsenheten. I 
förslaget till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering saknas nu 
information om att sökande måste vara registrerade livsmedelsverksamheter för att få 
beviljat tillstånd. Det bör därför klargöras i riktlinjerna att kravet att vara registrerad 
livsmedelsverksamhet ska uppfyllas och kommer att kontrolleras. Detta för att ge en 
tydligare bild av de krav och regler som gäller för alkoholservering. 

 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Peter Berntsson 

Avdelningschef  
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

§    159 

Yttrande kring Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering  
diarienummer N134- 0795/20 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker Göteborg Stads riktlinjer för 

alkoholservering under förutsättning att justeringar beaktas enligt vad som 

beskrivs under förvaltningens bedömning.  

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till Social Resursnämnd. 

3. Carita Jansson Tsiantes (D) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Sammanfattning 
Social resursnämnd har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 

finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 

riktlinjerna. 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om och kortats ner för 

ökad enkelhet.  

Förvaltningens bedömning av förslaget till nya riktlinjer för alkoholservering omfattar 

bland annat synpunkter kring vikten av att sociala och lokala perspektiv inhämtas och 

beaktas, riktlinjens betydelse för folkhälsan och synpunkter på hur verksamheter 

säkerställer att den yngsta målgruppen skyddas från alkoholens skadeverkningar.  



 

Justering 

Tisdag den 20 oktober 2020 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 

Rätt utdraget intygar i tjänsten 

Marie Wiberg Sernevall, sekreterare 

 

Kent Vahlén (L), ordförande 

 

Åsa Nilsen (FI), justerare 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

Handling/ar 
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-09-04 

Protokollsutdrag Social resursnämnd 2020-08-26 

Social Resurs tjänsteutlåtande, 2020-08-11 

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 

Remissförfrågan nya riktlinjer  

Yrkande 

Carita Jansson Tsiantes (D) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  
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Yttrande kring Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering  
Förslag till beslut 
I Centrum stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering under förutsättning att justeringar beaktas enligt vad som 
beskrivs under förvaltningens bedömning.  

2. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till Social Resursnämnd.  

Sammanfattning 
Social resursnämnd har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för alkoholservering. 

Utgångspunkten för riktlinjerna är att alkohollagen är en social skyddslagstiftning som 
finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 
riktlinjerna. 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 
• Det ska vara enkelt att driva företag 
• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Huvuddragen i de tidigare riktlinjerna är kvar, men de har skrivits om och kortats ner för 
ökad enkelhet.  

Tre stadsdelsnämnder samt myndigheter och andra organisationer som till exempel 
IOGT-NTO och Business Region Göteborg är remissinstanser vid framtagandet av nya 
riktlinjer för alkoholservering. 

Förvaltningens bedömning av förslaget till nya riktlinjer för alkoholservering omfattar 
bland annat synpunkter kring vikten av att sociala och lokala perspektiv inhämtas och 
beaktas, riktlinjens betydelse för folkhälsan och synpunkter på hur verksamheter 
säkerställer att den yngsta målgruppen skyddas från alkoholens skadeverkningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen bedömer att riktlinjerna skapar förutsättningar för förutsägbarhet och på 
det sättet förenklar för stadens restaurangföretag att anpassa sina verksamheter då de 
fattar beslut av ekonomisk betydelse. 

Centrum 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-04 
Diarienummer N134-0795/20 
 

Handläggare 
Charlie Larsson/Centrum/GBGStad, Lovisa 
Allansson/Centrum/GBGStad 
Telefon: 031-365 70 18 
E-post: lovisa.allansson@centrum.goteborg.se  
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Riktlinjerna bidrar även till att oseriösa företagare inte med samma enkelhet kan bortse 
från lagens krav eller undandra sig från kontroll och därmed förhindras osund konkurrens 
och företagare som vill göra rätt för sig gynnas. 

De nya riktlinjerna påverkar inte stadsdelsnämndens ekonomi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Alkohol påverkar folkhälsan på många olika sätt. Alkohol är en riskfaktor för flera olika 
skador och sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och 
världen. Både användningen och skadorna av alkohol skiljer sig mellan olika grupper av 
befolkningen och bidrar därmed till ojämlikheter i hälsa. Det finns en stark koppling 
mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och den som 
utsätts. Särskilt stark är denna koppling vid misshandel. Brott som begås av och mot män 
har en starkare koppling till berusning än när kvinnor är inblandade. Även utifrån ett 
barnrättsperspektiv har alkohol en stor inverkan. Att ha en vårdnadshavare med 
problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, 
utveckling och vardag på både kort och lång sikt. Unga personer är också en särskilt 
utsatt grupp i relation till alkohol, utifrån konsumtion, skador, brott och våld.  

Förslag till riktlinjer riktar sig till alla som vill driva verksamhet med alkoholservering i 
Göteborg och eftersträvar att vara enkla och lätta att ta till sig. En förutsättning för att 
efterföljsamheten av riktlinjerna ska vara hög och att verksamheterna därmed kan 
medverka till att begränsa skadeverkningarna av alkohol. Förslaget uttrycker även tydligt 
att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering.  

Samverkan 
Information har lämnats på FSG, förvaltningens samverkansgrupp, den 13 oktober 2020.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

2. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 

Ärendet  
Social resursförvaltning har tagit fram ett förslag på uppdaterade riktlinjer för 
alkoholservering, på uppdrag av Social resursnämnd. 

Social resursnämnd har den 11 augusti 2020 sänt Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering på remiss. Stadsdelsnämnden Centrum ska som en av tre utvalda 
stadsdelsnämnder, jämte myndigheter och andra organisationer som till exempel IOGT-
NTO och Business Region Göteborg, yttra sig i ärendet senast den 31 oktober 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Social resursnämnd gav i februari 2020 uppdrag till Social resursförvaltning att ta fram 
ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. Ett förslag 
på uppdaterade riktlinjer är nu framtaget och utskickat på remiss.  



 

Göteborgs Stad Centrum, tjänsteutlåtande 3 (5) 
   
   

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar 
skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Kommunen 
ska i enlighet med alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt 
denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i 
kommunen. De kommunala riktlinjerna är ett dokument där alkoholpolitikens mål kan 
förtydligas och spridas.  

De riktlinjer som idag gäller för Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan 
dess med undantag för frågan om serveringstider. Huvuddragen i de nuvarande 
riktlinjerna är kvar i förslaget på uppdaterade riktlinjer men de har skrivits om så att de nu 
fått en enklare struktur, kortats ner samt granskats språkligt för att öka tillgängligheten. 
Utöver detta har vissa sakliga förändringar gjorts, vilka beskrivs kort nedan.  

I arbetet har Social resursförvaltning förutom lagtext och förarbeten även beaktat 
Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering”. En 
utgångspunkt för förslaget på nya riktlinjerna är att skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 
riktlinjerna:  

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 
• Det ska vara enkelt att driva företag 
• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Sakliga förändringar som gjorts är bland annat att vissa justeringar utifrån lagändringar, 
ett stycke om provsmakning har lagts till och avsnittet och avgifter har ändrats. Kravet på 
restaurangpersonal att genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (RUS) har tagits 
bort och ersatts med en uppmuntran. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de reviderade riktlinjerna. Jämfört med 
föregående riktlinjer utgör den reviderade versionen tydligare vägledning för såväl den 
sökande som för handläggande tjänstepersoner. Förvaltningen ser att vägledningen är 
både kortare och mer komprimerad samt lättare att efterleva.  

Förvaltningen har dock några synpunkter att förmedla.  

Förvaltningen vill betona vikten av att de sociala och lokala perspektiven omhändertas.  

Under rubriken ”dessa myndigheter kan vi ställa frågor till” bör det tydligare framgå att 
kunskap om sociala och lokala perspektiv ska inhämtas. I tidigare riktlinje angavs 
stadsdelsförvaltning som myndighet att inhämta information ifrån, i den nya riktlinjen 
saknas motsvarande part att inhämta denna kunskap från. Riktlinjen bör tydligare 
säkerställa att dessa perspektiv tas med i bedömningen. Då lokala och sociala perspektiv 
kan utgöra grund för att avslå en ansökan på grund av ”serveringsställets placering eller 
andra skäl” bedömer förvaltningen det vara av särskild vikt att sådan kunskap inhämtas.  

Under rubriken ”ansökan och handläggning” specificeras vilka andra myndigheter som 
tillståndsenheten kan ställa frågor till. Formuleringen kan uppfattas vilseledande då det i 
8 kapitlet 11 § i alkohollagen uttryckligen fastställs att en ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd inte får bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har inhämtats. 
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Förvaltningen har noterat att det i de nya riktlinjerna inte ställs krav på att 
restaurangpersonal ska genomgå utbildning i RUS. Stadsdelsnämnden uppmanar social 
resursnämnd att nogsamt överväga de risker och konsekvenser detta potentiellt kan ha för 
gruppen 18-20-åringar. Att åldersgränsen för att köpa alkohol är satt till 18 år på 
restaurang och 20 år på Systembolaget handlar om att drickandet sker med en viss 
kontroll på restaurangen. Drogvaneundersökningen 2019 visar dock att det är 29 % av 
eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Göteborg som före sin 18-årsdag har blivit serverad 
alkohol på restaurang, pub eller liknande i Sverige. Det motsvarar nästan 1000 elever, 
något fler flickor än pojkar. I drogvaneundersökningen för Västra Götaland 2019 som 
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomför var det 26 
procent av unga under 18 år som serverades alkohol på restaurang eller liknande. Att 
kontrollen inte fungerar som det är tänkt, där ingen under 18 år ska serveras alkohol, kan 
vara ett tecken på bristande kunskap i ansvarsfull alkoholservering hos 
serveringspersonalen. Med hänvisning till statistiken föreslår stadsdelsnämnden att social 
resursnämnd ställer högre krav på den som driver verksamhet som riktar sig till en 
ungdomlig målgrupp, om 18-20 år. Att endast, som i det nya förslaget, uttrycka sig att de 
ska ta ett särskilt ansvar befarar stadsdelsnämnden inte är tillräckligt för att säkerställa att 
den yngsta gruppen skyddas från alkoholens skadeverkningar.  

En viktig del i en ansvarsfull alkoholservering innebär att aktivt arbeta mot att 
narkotikabruk och narkotikaförsäljning inte förekommer på serveringsstället. 
Förvaltningen ser att riktlinjerna med fördel kan konkretisera vad som menas med ett 
aktivt arbete mot narkotikabruk och narkotikaförsäljning. Kartläggningen av 
narkotikasituationen på Göteborgs restauranger, som sammanställdes av tillståndsenheten 
inom staden 2014, visade att personal på krogen har haft nytta av narkotikainformation de 
fått på RUS-utbildningen för att hantera narkotikarelaterade situationer. Personal menar 
också att krogledningens ansvar och policyarbete är av vikt för att minska narkotika i 
krogmiljö. Förvaltningen anser att det ska vara ett ska-krav att tillståndshavaren har en 
skriftlig alkohol-, drog- och säkerhetspolicy samt att personalen regelbundet får 
kompetenshöjning för att motverka förekomsten av narkotika.  

Våld i offentlig miljö är en aktuell fråga i Centrum, inte minst på grund av att den 
offentliga miljö som i mångt och mycket är nöjes- och evenemangsområden likväl är 
Centruminvånarnas boendemiljö. Polisen menar att en stor del av våldsbrotten i offentlig 
miljö sker där det finns mycket folk. Många av de anmälningar som kommer in till 
polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter på eller i närheten av 
krogen eller någon privat fest. Alkohol är ofta inblandat vid denna typ av brott. 
Förvaltningen ser det som problematiskt att sannolikheten för våldshändelser ökar i 
närheten av barer och klubbar och toppar runt stängningstid då berusningsnivåerna är som 
högst. Stadsdelsförvaltningen vill, med hänvisning till Polisens lägesbild och ur ett 
trygghets- och folkhälsoperspektiv, att social resursnämnd överväger att ställa högre krav 
på de som har de längsta öppettiderna.  

Förvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna genomgående saknar ett tydligt 
folkhälsoperspektiv. I de tre mål som formulerats noterar förvaltningen att ett handlar om 
att människor ska känna sig trygga när de besöker en restaurang och att övriga två mål 
handlar om näringslivet. Förvaltningen uppmuntrar till en tydligare skrivning i linje med 
alkohollagen där fokus är att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
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Vidare menar förvaltningen att det blir problematiskt att uttrycka sig i termer av att alla 
ansökningar ska behandlas lika i riktlinjer som i huvudsak vänder sig till sökande. Det 
kan lätt missuppfattas och ett uttryck som likvärdigt eller rättssäkert skulle med fördel 
kunna användas istället.  

Förvaltningen ser att det blir otydligt när ska-punkter blandas med ska inte-punkter, bör-
punkter och får inte-punkter under stycket för ”Ordning och nykterhet”. Dessa kan med 
fördel sorteras för en högre läsbarhet och för en högre efterlevnad.  

Slutligen vill förvaltningen påpeka att ansvaret, på den som säljer och serverar folköl att 
säkerställa att den som köper folköl är fyllda 18 år och att den samme inte har för avsikt 
att lämna över ölen till annan person som inte fyllt 18 år, inte tydligt framgår i förslaget 
till nya riktlinjer. Förvaltningen ser positivt på att behålla skrivelser som finns i den 
tidigare versionen av riktlinjer såsom; "att försäljningsstället ska skylta med 
åldersgränsen”, ”säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung 
ut” och ”den som bedriver försäljning av folköl ska ge personalen den information 
och det stöd som den behöver för att kunna följa reglerna för försäljning av 
folköl”.  

 

 

Babbs Edberg 

Stadsdelsdirektör 

Ann-Louise Östman 

Sektorchef IFO/FH och Samhälle & kultur 
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Yttrande Demokraterna 

20 oktober 2020  

 

Yttrande kring Göteborg Stads riktlinjer 
för alkoholservering  

Yttrande 
Det är snart år 2021 och samhället har förändrats till ett mer portabelt och varierat utbud 
för både dryck och mat. Kontinuerligt så tar ett bryggeri över någon av de mer nischade 
pubarna genom ”tap-takeovers” samtidigt som kulinariska eldsjälar dyker upp med sina 
food trucks utanför ett kontorsområde för att berika arbetarnas dag.  

Det är hög tid nu att även Göteborgs stads riktlinjer för alkoholservering tydliggör att 
Alkohollagen aldrig uttrycker att det kravställda köket måste vara i ett specifikt rum utan 
att det finns andra alternativ att tillreda ett varierat utbud av maträtter.  

Att tex ha möjligheten att ha en stationerad food truck (med restaurangnivå på 
köksutrustningen) i anslutning till en serveringslokal hade möjliggjort att fler mindre 
bryggerier och tillverkare skulle kunna utveckla sin verksamhet vilket många efterfrågar.  

Utöver en uppdatering av hur lagen tolkas så behövs även en källhänvisning till 
alkohollagen där det står att ”Serveringslokalen ska vara godkänd för 
restaurangverksamhet”. 

8 kapitlet 15 § alkohollagen  
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast 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. 

 

Göteborgs stads riktlinjer borde vara noggrann med att hörsamma de uttryckta 
lagkraven för att öka möjligheterna för verksamheter utöver den traditionella 
restaurangvärlden att växa.  
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Svar på remiss om förslag till Göteborg Stads 
riktlinjer för alkoholservering 
§ 209, N135-0432/20 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har getts möjlighet att yttra sig om förslag på 
uppdatering av Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till social resursnämnd, med de synpunkter som framgår under rubriken 
Förvaltningens bedömning.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Bilaga 1: Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 
Bilaga 2: Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 
Yttrande från D, M, L, C 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd (diarienummer 0150/20) 

  

 

 

Dag för justering 
2020-10-22 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av registrator Catrine Källström  

Majorna-Linné 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum  

2020-10-22 

Sekreterare 
Mathias Henriksson 

 

 

Ordförande 
Lena Olinder (M) 

 

Justerande 
Jennifer Merelaid Hankins (V) 

 



 

 

Majorna-Linné 
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Svar på remiss om förslag till Göteborg Stads 
riktlinjer för alkoholservering 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar skicka förvaltningens tjänsteutlåtande till 
social resursnämnd som eget yttrande, med de synpunkter som framgår under rubriken 
Förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné har möjlighet att yttra sig över förslag på uppdateringen 
av Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. Göteborg Stads riktlinjer för 
alkoholservering informerar om lokala anpassningar som gjorts till alkohollagen. 
Huvuddragen i de nu gällande riktlinjerna är kvar och har i de nya riktlinjerna skrivits om 
för att få en enklare och mer kortfattad struktur, för att göra dem mer lättillgängliga.  

Stadsdelsförvaltningen bedömer den nya riktlinjen som tydlig, väl strukturerad, 
överskådlig och lätt att ta till sig. Stadsdelsförvaltningen har synpunkter på att kravet på 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering för personal är borttaget. Förvaltningen ser 
gärna ett förtydligande kring hur kommunen tar hänsyn till olika förhållanden på lokal 
nivå. Rättighetsperspektivet synliggörs då riktlinjerna slår fast att alla ska kunna ta del av 
Göteborgs uteliv utan risk för diskriminering. Detta perspektiv föreslås ytterligare 
förstärkning, exempelvis genom att lyfta kopplingen till människors hälsa tydligare. En 
koppling som även kan tydliggöras i riktlinjens övergripande mål. Vidare framhäver 
stadsdelsförvaltningen avsnittet ”Ordning och nykterhet” som mycket angeläget för att 
minska risken för alkoholskador och önskar därför ett förtydligande av styckets struktur. 
Inte minst för att avsnittet innehåller särskild information till verksamheter som serverar 
alkohol till personer under 20 år.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De nya riktlinjerna förväntas skapa förutsättningar för förutsägbarhet om vad som 
förväntas av den som ansöker om serveringstillstånd, vilket bör förenkla för 
restaurangföretag att anpassa verksamheten då de fattar beslut av ekonomisk betydelse. 

De nya riktlinjerna påverkar inte förvaltningens ekonomi.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-10 
N135-0432/20 
 

Ellinor Öjersson 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: ellinor.ojersson@majornalinne.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Utgångspunkten för den svenska alkoholpolitiken är att värna folkhälsan. 
Alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Alkoholpolitiken avser 
begränsa den totala alkoholkonsumtionen för att minska alkoholskadorna. 
Världshälsoorganisationen (WHO) anger tre huvudsakliga verktyg för att begränsa 
alkoholens skadeverkningar: priset på alkohol, begränsad tillgänglighet av alkohol, 
reglerad marknadsföring av alkohol. De nya riktlinjerna tar hänsyn till den svenska 
alkoholpolitiken. Samtidigt bidrar de genom att underlätta företagens myndighetskontakt 
till att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg, vilket i sin tur bedöms bidra till en 
ökad vilja från företagens sida att följa riktlinjerna.  

Samverkan 
Information vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 15 oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Social resursnämnd, diarienummer 0150/20. 

Bilagor 

1. Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

2. Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden Majorna-Linné har möjlighet att yttra sig över förslag på 
uppdateringen av Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering. Social resursnämnd 
beslutade den 11 augusti 2020 att skicka ärendet på remiss till berörda instanser för att 
sedan ta ställning, och därefter förmedla vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
Stadsdelsnämnden ska skicka eventuella synpunkter till social resursnämnd senast den 31 
oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering informerar om lokala anpassningar som 
gjorts till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger 
utrymme för staden att utveckla sin egen alkoholpolitik. Utgångspunkten för riktlinjen är 
att alkohollagen är en skyddslagstiftning som finns för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Att värna människors hälsa går före företagsekonomisk eller 
näringspolitisk hänsyn. Kommunen ska i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) 
anta riktlinjer för tillämpning av lag och föreskrifter. 

Den 19 februari 2020 gav social resursnämnd förvaltningsdirektören i uppdrag att ta fram 
ett förslag på hur kommande riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. De riktlinjer 
som gäller idag antogs 2012 och har inte justerats sedan dess, med undantag för frågan 
om serveringstider.  

I arbetet med riktlinjen har social resursförvaltning, utöver lagtext och förarbeten, beaktat 
”Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering (Folkhälsomyndigheten, 
2020).  

De nya riktlinjerna anger tre övergripande mål, följt av två syften: 

- Det ska vara tryggt att gå på restaurang 
- Det ska vara enkelt att driva företag 
- Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

 
- Du ska få vägledning i hur du ansöker om serveringstillstånd eller 

provsmakningstillstånd. 
- Alla ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd ska behandlas 

lika inom kommunen. 

Huvuddragen i de nu gällande riktlinjerna är kvar och har i de nya riktlinjerna skrivits om 
för att få en enklare och mer kortfattad struktur, för att göra dem mer lättillgängliga. Det 
har även gjorts en översyn av språket.  

Social resursförvaltning exemplifierar några ändringar i riktlinjen: 

- Krav för restaurangpersonal att genomgå utbildningen RUS, i ansvarsfull 
alkoholservering, är borttagen eftersom de inte har möjlighet att ställa generella krav 
på tillståndshavare. Utbildningen ska ses över och fortsättningsvis ska all 
restaurangpersonal uppmuntras att genomgå utbildningen. 

- Möjliggör individuella bedömningar av starttider och antalet förordnade 
ordningsvakter som ska tjänstgöra. Det innebär att tillståndshavare kan få villkor om 
vakter tidigare eller senare under kvällen. Antal ordningsvakter kommer att vara 
individuellt anpassade efter restaurangens verksamhet. 
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- Ett avsnitt om provsmakning där mängd och antal enheter alkoholdryck framgår har 
lagts till.  

- Avsnittet om avgifter har ändrats till att endast ange grunden för hur avgifterna tas ut. 
De faktiska avgiftsnivåerna fattas enligt särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen bedömer den nya riktlinjen som tydlig, väl strukturerad, 
överskådlig och lätt att ta till sig. Förvaltningen ser positivt på att ”Vägledning för 
kommunala riktlinjer för alkoholservering” (Folkhälsomyndigheten, 2020) har beaktats i 
framtagandet av riktlinjen. 

En förändring som gjorts i riktlinjen är att kravet för restaurangpersonal att genomgå 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering (RUS) är borttaget, då det saknas möjlighet att 
ställa generella krav på tillståndshavare. Stadsdelsförvaltningen menar att det vore 
önskvärt att se över hur den här förändringen kan skärpas upp, för att i så stor 
utsträckning som möjligt påverka tillståndshavarna att stötta personalen i ansvarsfull 
alkoholservering. 

Social resursförvaltning anger i sitt tjänsteutlåtande, under rubriken Bedömning ur social 
dimension, att de nya riktlinjerna kommer få en positiv effekt avseende folkhälsan för 
Göteborgs invånare och besökare. Stadsdelsförvaltningen vill poängtera att de nya 
riktlinjerna inte kan förväntas få en positiv effekt på befolkningens hälsa. Däremot skulle 
regleringarna i riktlinjerna kunna minimera alkoholkonsumtionens skadeverkningar. 

Stadsdelsförvaltningen anser att den nya riktlinjens avsnitt ”Ansökan och handläggning” 
på sida 4–7 behöver förtydliga hur kommunen tar hänsyn till olika förhållanden på lokal 
nivå rörande hur befolkningen påverkas av ett godkänt serveringstillstånd. I de nu 
gällande riktlinjerna står det tydligare angivet hur och vem som förväntas spela in det 
lokala perspektivet, exempelvis att beakta barnperspektivet samt eventuell 
missbruksproblematik i närområdet.  

På sida 4 i de nya riktlinjerna står att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla utan 
att riskera diskriminering. Stadsdelsförvaltningen är positiv till att rättighetsperspektivet 
synliggörs och föreslår ytterligare förstärkning, genom att än tydligare visa på kopplingen 
till människors hälsa, samt barns rätt till hälsa, trygghet och frihet från våld. 

Den nya riktlinjen har tre övergripande mål. Stadsdelsförvaltningen saknar något mål som 
knyter an till viljan att värna befolkningens hälsa genom att minimera 
alkoholkonsumtionens skadeverkningar. 

I den nya riktlinjens avsnitt ”Ordning och nykterhet” på sida 9–10 anges en lista med 
punkter för att upprätthålla ordning, nykterhet och ansvarsfull servering. Flera av 
punkterna är formulerade som att de ska följas medan andra bör eller kan följas. 
Samtidigt står angivet i texten att ”De här punkterna kan vara till stöd” (s. 9). Stycket 
känns mycket angeläget för att minska risken för alkoholskador. Därför anser 
stadsdelsförvaltningen att punktlistan behöver sorteras upp, för att ge tydlighet och tyngd 
till de punkter som ska följas.  

Det är mycket positivt att avsnittet innehåller information som är särskilt riktad till 
verksamheter med en målgrupp under 20 år. Stadsdelsförvaltningen ser gärna att den här 
informationen förstärks ytterligare, exempelvis genom att kraven på dessa verksamheter 
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skulle kunna vara större än för övriga. Drogvaneundersökningen 2019 visar att det är 29 
% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Göteborg som före sin 18-årsdag har blivit 
serverad alkohol på restaurang, pub eller liknande i Sverige. Det motsvarar nästan 1 000 
elever, något fler flickor än pojkar.  

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné ställer sig bakom förslaget till riktlinje, med 
tillägg av ovan synpunkter.  

 

 

 

 

 

 

Babbs Edberg 

Tf. Stadsdelsdirektör 

 

Ulrika Stridvall Dahlén 

Tf. Sektorchef samhälle och kultur 
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Yttrande angående – Svar på remiss om 
förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering

Det är snart år 2021 och samhället har förändrats till ett mer portabelt och varierat utbud 

för både dryck och mat. Kontinuerligt så tar ett bryggeri över någon av de mer nischade 

pubarna genom ”tap-takeovers” samtidigt som kulinariska eldsjälar dyker upp med sina 

food trucks utanför ett kontorsområde för att berika arbetarnas dag. 

Det är hög tid nu att även Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering tydliggör att 

Alkohollagen aldrig uttrycker att det kravställda köket måste vara i ett specifikt rum utan 

att det finns andra alternativ att tillreda ett varierat utbud av maträtter. 

Att till exempel ha möjligheten att ha en stationerad food truck (med restaurangnivå på 

köksutrustningen) i anslutning till en serveringslokal hade möjliggjort att fler mindre 

bryggerier och tillverkare skulle kunna utveckla sin verksamhet, vilket många efterfrågar. 

Utöver en uppdatering av hur lagen tolkas så behövs även en källhänvisning till 

alkohollagen där det står att ”Serveringslokalen ska vara godkänd för 

restaurangverksamhet”. 

8 kapitlet 15 § alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast 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 matbudet begränsas till ett fåtal enklar rätter. 

Göteborgs Stads riktlinjer borde vara noggrann med att hörsamma de uttryckta lagkraven 

för att öka möjligheterna för verksamheter utöver den traditionella restaurangvärlden att 

växa. 

SDN Majorna Linné 

Yttrande 

2020-10-22 

D, M, L, C 

Ärende nr: 10 
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Begäran 2020-08-27 om yttrande från Social 
resursnämnd - Förslag till Göteborgs Stads 
riktlinjer för alkoholservering 2020 (SRF dnr 
0150/20) 

§ 204, N139-0736/20 

 
Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att yttra sig över Social resursnämnds förslag till 

uppdaterade riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder samt flertalet myndigheter och organisationer. 

Svar ska ha inkommit till Social resursförvaltning senast 2020-10-31. Efter att ärendet 

åter lyfts i Social resursnämnd kommer det skickas till kommunfullmäktige för beslut.  

 
Handling  
Tjänsteutlåtande i rubricerat ärende daterat 2020-09-17. Yrkande från (MP) (V) Yrkande 

från (L) (M) Yrkande (MP) (V) (M) (L), bilaga 2. Yttrande (L) (M), bilaga 3.  

 
Yrkanden  
Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V), (M), (L). Salam Kaskas (S) 

yrkar bifall till tjänsteutlåtandet. Simona Mohamsson (L) yrkar på att delar ur 

tjänsteutlåtandet stryks samt att yrkandet från (L) och (M) görs om till ett yttrande.  
Johan Svensson (V) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L). 

Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L). Salam 

Kaskas (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Simona Mohamsson (L).  

 
Propositionsordning  
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på yrkandet från (MP) (V) (M) (L) och 

finner att yrkandet bifallits.  
 

Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på tilläggsyrkandet från Simona 

Mohamsson (L) och finner att tilläggsyrkandet bifallits. Votering begärs.  

 

Lundby 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-10-13 



 

 

[Lundby] 
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Omröstning  
Godkänd voteringsprocess: ”Ja för bifall till tilläggsyrkande från Simona Mohamsson (L) 

och Nej för bifall till avslagsyrkande från (V) och (S)”  
Simona Mohamsson (L), Jan Sylvan (D), Martin Nilsson (MP), Felix Hendefors (M), 

Marie-Louise Bergström (D), Krista Femrell (SD) och Åke Björk (M) röstar Ja (7).  
Johan Svensson (V), Håkan Hallengren (S) Salam Kaskas (S), Sara Lindalen (V) röstar 

Nej (4).  

 
Beslut  
1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 

alkoholservering (SRF dnr 0150/29)  
 
2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till Social resursnämnd som 

eget yttrande i ärendet.  
 
3. Stadsdelsnämnden Lundby beslutar att förslaget på nya riktlinjer för alkoholservering 

som berör folkölsförsäljning på sidan 19 med lydelsen: ”Du ska ha ett brett och varierat 

sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker 

och frysta varor. Det ska liknas med en livsmedelsbutik.” stryks med hänvisning till lagt 

yttrande.  
 
4. Stadsdelsnämnden antecknar yttrande (L) (M) till protokollet.  
 

 
Protokollsutdrag skickas till  
Social resursnämnd 

 

Dag för justering 

2020-10-19 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Saga Alenäs 

 

 

Ordförande 

Åke Björk 

 

Justerande 

Johan Svensson 
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Reviderat yttrande kring Förslag till Göteborgs 
Stads riktlinjer för alkoholservering  
 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby tillstyrker Förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 

alkoholservering (SRF dnr 0150/29) 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder detta reviderade tjänsteutlåtandet till 

Social resursförvaltning som eget yttrande i ärendet. 

Sammanfattning 
Social resursnämnd gav i februari 2020 uppdrag till Social resursförvaltning att ta fram 

ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. Ett förslag 

på uppdaterade riktlinjer är nu framtaget och Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att 

yttra sig över dessa. Huvuddragen i de nuvarande riktlinjerna är kvar men de har skrivits 

om för att öka tillgängligheten och vissa sakliga förändringar har gjorts. Tre övergripande 

mål anges i riktlinjerna:  

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar förslaget till nya riktlinjer och bedömer att de 

fyller lagens syfte och ger en tydlig bild av de regler och föreskrifter som gäller för 

alkoholservering såväl generellt som specifikt för Göteborgs Stad. Stadsdelsförvaltningen 

Lundby föreslår att alkoholpolitikens intentioner om att människors hälsa bör gå före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn tydliggörs i riktlinjerna.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att barnrättsperspektivet och fokuset på unga 

personer förstärks liksom att kopplingen mellan alkohol och våld förtydligas. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att det finns risker utifrån ett folkhälso-

perspektiv med att ersätta kravet på utbildning i ansvarsfull alkoholservering med en 

uppmuntran. Stadsdelsförvaltningen Lundby betonar vikten av att den lokala och sociala 

kunskapen även fortsättningsvis hämtas in vid bedömningar.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår en förändring i beskrivningen av 

serveringsområden så att serveringstillstånd till öppna serveringsområden möjliggörs. 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår även en förändring i beskrivningen av 

folkölsförsäljning för att underlätta för specialiserade folkölsbutiker att etableras. 

Lundby 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-21 

Diarienummer N139-0736/20 

 

Handläggare 

Karolina Österblom 

Telefon: 031-366 70 03 

E-post: karolina.osterblom@lundby.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Alkohol påverkar folkhälsan på många olika sätt. Alkohol är en riskfaktor för flera olika 

skador och sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och 

världen. Både användningen och skadorna av alkohol skiljer sig mellan olika grupper av 

befolkningen och bidrar därmed till ojämlikheter i hälsa. Det finns en stark koppling 

mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och den som 

utsätts. Särskilt stark är denna koppling vid misshandel. Brott som begås av och mot män 

har en starkare koppling till berusning än när kvinnor är inblandade. Även utifrån ett 

barnrättsperspektiv har alkohol en stor inverkan. Att ha en vårdnadshavare med 

problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, 

utveckling och vardag på både kort och lång sikt. Unga personer är också en särskilt 

utsatt grupp i relation till alkohol, utifrån konsumtion, skador, brott och våld.  

Förslag till riktlinjer riktar sig till alla som vill driva verksamhet med alkoholservering i 

Göteborg och eftersträvar att vara enkla och lätta att ta till sig. Förslaget uttrycker även 

tydligt att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering.  

Samverkan 
Ärendet informeras på förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-10-08.  

Expedieras 
Ärendet expedieras till Social resursnämnd.  

Bilagor 
1. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2020 

2. Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 2012 

  



 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 3 (5) 

   

   

Ärendet  
Stadsdelsnämnd Lundby har möjlighet att yttra sig över Social resursnämnds förslag till 

uppdaterade riktlinjer för alkoholservering i Göteborgs Stad. Förslaget är utskickat på 

remiss till ett urval av stadens nämnder samt flertalet myndigheter och organisationer. 

Svar ska ha inkommit till Social resursförvaltning senast 2020-10-31. Efter att ärendet 

åter lyfts i Social resursnämnd kommer det skickas till kommunfullmäktige för beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Social resursnämnd gav i februari 2020 uppdrag till Social resursförvaltning att ta fram 

ett förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras. Ett förslag 

på uppdaterade riktlinjer är nu framtaget och utskickat på remiss.  

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar 

skadligt dryckesbeteende och bidrar till en minskad total alkoholkonsumtion. Kommunen 

ska i enlighet med alkohollagen tillhandahålla information om vad som gäller enligt 

denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i 

kommunen. De kommunala riktlinjerna är ett dokument där alkoholpolitikens mål kan 

förtydligas och spridas.  

De riktlinjer som idag gäller för Göteborgs Stad antogs 2012 och har inte justerats sedan 

dess med undantag för frågan om serveringstider. Huvuddragen i de nuvarande 

riktlinjerna är kvar i förslaget på uppdaterade riktlinjer men de har skrivits om så att de nu 

fått en enklare struktur, kortats ner samt granskats språkligt för att öka tillgängligheten. 

Utöver detta har vissa sakliga förändringar gjorts, vilka beskrivs kort nedan.  

I arbetet har Social resursförvaltning förutom lagtext och förarbeten även beaktat 

Folkhälsomyndighetens ”Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering”. En 

utgångspunkt för förslaget på nya riktlinjerna är att skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Tre övergripande mål anges i 

riktlinjerna:  

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang 

• Det ska vara enkelt att driva företag 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen 

Sakliga förändringar som gjorts är bland annat att vissa justeringar utifrån lagändringar, 

ett stycke om provsmakning har lagts till och avsnittet och avgifter har ändrats. Kravet på 

restaurangpersonal att genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (RUS) har tagits 

bort och ersatts med en uppmuntran.  

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby välkomnar förslaget till nya riktlinjer och bedömer att de 

fyller lagens syfte och ger en tydlig bild av de regler och föreskrifter som gäller för 

alkoholservering såväl generellt som specifikt för Göteborgs Stad. Förslaget bedöms vara 

tydligt, överskådligt och lätt att ta till sig. Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på 

att vägledningen från Folkhälsomyndigheten använts. En utgångspunkt i den svenska 

alkoholpolitiken är att skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 

näringspolitiska hänsyn. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår därför att detta 

tydliggörs i riktlinjerna samt att målet om trygghet överordnas de andra två målen.  
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Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att barnrättsperspektivet förstärks bland annat 

genom att tydliggöra alkoholens påverkan på barns rätt till hälsa, trygghet och frihet från 

våld. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår även ytterligare fokus på unga personer och 

att stödet till verksamheter som riktar sig till unga personer utvecklas och förstärks. Enligt 

Skolelevers drogvanor Göteborg 2019 var det 29 procent av eleverna i gymnasiets år 2 

som någon gång före sin 18-årsdag har blivit serverade alkohol på restaurang, pub eller 

liknande i Sverige. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att kopplingen mellan alkohol 

och våld förtydligas i riktlinjerna och ser gärna ytterligare stöd till verksamheter även i 

denna fråga. Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att det finns risker utifrån ett 

folkhälsoperspektiv med att ersätta kravet på utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

med en uppmuntran och föreslår därför att denna formulering skärps.  

Stadsdelsförvaltningen Lundby ser positivt på att förslaget till riktlinjer tydligt uttrycker 

att Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla och fritt från diskriminering och föreslår 

att det förtydligas hur detta ska uppnås. I nuvarande riktlinjer står även att 

tillståndshavaren ansvarar för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar 

anslutning till serveringsstället och att diskriminering kan leda till att serveringstillståndet 

återkallas. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att denna formulering kvarstår i de nya 

riktlinjerna. 

Stadsdelsnämnd Lundby fattade i mars i år ett beslut om att Social resursnämnd får i 

uppdrag att möjliggöra öppna serveringsområden. I enlighet med detta beslut anser 

Stadsdelsförvaltningen Lundby att riktlinjerna ändras så att de möjliggör för 

serveringstillstånd även till öppna serveringsområden. Stadsdelsförvaltningen Lundby 

föreslår därför att beskrivningen av en uteservering under stycket Serveringslokal och 

uteservering samt beskrivningen av en serveringsyta under stycket Tillfälliga tillstånd till 

allmänheten och slutna sällskap ändras så att de inte beskrivs som avgränsade 

serveringsytor utan att även öppna serveringsområden inkluderas. 

Den svenska alkohollagen reglerar inte provsmakning av folköl, vilket gör att varje 

kommun själv har möjlighet att ta ställning i frågan. Stadsdelsförvaltningen Lundby anser 

att det bör underlättas för specialiserade folkölsbutiker att etableras, såsom i Stockholm 

och Malmö. Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår därför att följande meningar som 

berör folkölsförsäljning stryks i förslaget till riktlinjer:  

”Du ska ha ett brett och varierat sortiment av matvaror som till exempel 

torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker och frysta varor. Det ska 

liknas med en livsmedelsbutik.” 

Stadsdelsförvaltningen Lundby föreslår att stycket Ordning och nykterhet ses över för att 

tydliggöra för tillståndshavare och serveringspersonal vad som är ska-krav och vad som 

är rekommendationer.  

I nuvarande riktlinjer står att yttrande från aktuell stadsdelsförvaltning ska inhämtas vid 

varje ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte. Det står vidare att 

stadsdelsförvaltningen ska beakta barnperspektivet samt beakta att alkohollagen är en 

social skyddslag och i yttrandet beskriva om det i serveringsställets närhet finns skolor 

eller andra aktiviteter där många ungdomar samlas samt om det finns känd 

missbruksproblematik i serveringsställets närhet. I förslaget till nya riktlinjer är 

stadsdelsförvaltningarna borttagna. Stadsdelsförvaltningen Lundby betonar vikten av att 
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denna lokala och sociala kunskap även fortsättningsvis hämtas in för att bedöma 

serveringsställets placering och frågor kring ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa. 

 

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

 

Märta Lycken 

 

Stabschef 
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Yttrande (L)(M)

Yttrande gällande förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för 
alkoholservering 

Sedan inträdet i EU har Sveriges alkoholpolitik liberaliserats på flera punkter. Svenskar får 

importera alkohol själva, vi har tillgång till ett mer omfattande utbud och icke-statliga aktörer har 

rätt att producera alkohol. Tyvärr har inte liknande frihetsreformer genomförts när det kommer till 

serveringstillstånden. Den del av alkohollagen som rör servering består i dag av en överjäst cocktail 

av byråkrati, där den ena halvan är politikers godtyckliga förmynderi och den andra halvan 

nykterhetsrörelsens vidskepelse.

Serveringstillståndet regleras av alkohollagen och kompletteras sedan 1994 av kommunernas egna 

alkoholpolitiska program. Detta innebär att kommuner kan driva egen alkoholpolitik inom ramen 

för alkohollagen. Detta har lett till godtyckliga nekanden av tillstånd, felaktigt indragna tillstånd och 

många förvaltningsrättsliga processer. 

Det är svårt och krångligt för företagare att veta vilka regler som gäller eftersom dagens 

alkohollagstiftning har gett upphov till en stor tolkningsfrihet för kommunerna. Den svenska 

alkohollagen reglerar inte provsmakning av folköl, vilket gör att varje kommun själv har 

möjligheten att ta ställning i frågan. Göteborgs första folkölsbutik Fölk tvingades slå igen 2019. 

Trots att folkölsbutiken med stöd i lagen hade kunnat fortsätta att göra Göteborg till en mer levande 

stad, valde tillståndsenheten att göra en tolkning som tvingar butiken att stänga. Ett exempel på 

detta är att den föreslagna riktlinjen kräver att försäljning av folköl att. ”Du ska ha ett brett och 

varierat sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker 

och frysta varor. Det ska liknas med en livsmedelsbutik.” Dessa krav är påvisar oviljan och de hårda 

tolkningar staden gör i jämförelse med andra städer såsom Stockholm och Malmö där specialiserade 

folkölsbutiker som säljer folköl, lättöl och alkoholfri öl har getts förutsättningar att etableras.  

Vi ser även gärna att man möjliggör öppna servingsområden som anförts tidigare till 

kommunfullmäktige genom en motion av Emmali Jansson och Martin Nilsson, Miljöpartiet. I 

motionen skriver de ”Något som rimmar illa med stadens syn på sig själv som evenemangsstad är 

stadens syn på alkoholtillstånd. När det ordnas musikfestival i Göteborg får besökarna uteslutande 

dricka öl i ett inhägnat område. Detta skiljer sig drastiskt från hur det är i en större stad som 
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Stockholm, men även i n i medelstora och mindre städer som Gävle och Karlskrona, där 

alkoholtillstånd för så kallade öppna serveringsområden oftare utfärdas. Med öppet 

serveringsområde räknas hela evenemangsområdet som ett serveringsområde och besökare kan fritt 

gå omkring med sin inköpta dricka.”  

Sammanfattningsvis kan man säga att den alkoholkonsumtion som sker på restaurang är en mycket 

liten del av svenskarnas totalkonsumtion och att totalkonsumtionen generellt sett ser ut att minska. 

Vi kan också konstatera att antalet serveringstillstånd inte verkar påverka konsumtionen på 

restauranger över tid. Det finns inte heller några starka belägg för kopplingen mellan våldsbrott och 

öppettider. 



 

 

Yrkande MP, V  

SDN Lundby 2020-10-13 

Diarenummer N139-0736/20 

 

 

Angående förslag till Göteborgs stads riktlinjer för alkoholservering 2020  

 

Tidigare i år under nämndens sammanträde i mars 2020 ärendet ”Svar på 
remiss - Motion angående öppna serveringsområden” (diarenummer 
N139-0103/20) beslöt nämnden att bifall yrkande från (MP) (V) (M) (L) om 
att ”Social resursnämnd får i uppdrag att möjliggöra öppna serverings-
områden” 
 
I förslaget till ny riktlinje för serveringstillstånd är detta inte fallet utan på 
sidan 15 återfinns i en av punkterna som berör servering under festivaler:  
 

• ”Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta med 
lämpligt antal sittplatser”. 

 
Det vill säga raka motsatsen till öppna serveringsområden.  
I förslaget till yttrande beaktas inte nämndens inriktning, vilket således 
behöver kompletteras innan det expedieras social resursnämnd. 

 

Förslag till beslut  
 
att uppdra åt förvaltningen att komplettera yttrandet i enlighet med 
nämndens beslut, diarienummer N139-0103/20, innan det expedieras till 
Social resursnämnd. 
 
att återrapportera uppdraget nästa nämndmöte 
 
att i övrigt bifalla TU. 
 
 











 

   
 

 

 

 

 

 

 

Yttrande över förslag till ändring i Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering (ert dnr 

0150/20). 

Anmodad att yttra sig över förslaget återkommer Alkoholgranskningsmannen (AGM) enligt 

följande. AGM begränsar sitt yttrande till den del som avser Provsmakning. 

Sammanfattning 

AGM anser att förvaltningens förslag delvis strider mot alkohollagen.  

Bakgrund 

AGM ser positivt på att Göteborg Stad lämnar tydliga riktlinjer vad avser volym och antal 

prover vid provsmakning.  

Någon närmare beskrivning av vad som avses med provsmakning lämnas inte i alkohollagens 

förarbeten. Den vägledning som finns är att det vid provsmakning av en dryck normalt ges 

en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked. Däremot nämns inget om antalet 

prover vid varje tillfälle. Vidare vägledning får istället hämtas från regleringens syfte; att 

konsumenten ska kunna provsmaka olika produkter för att därigenom skapa sig en 

uppfattning om dryckerna ifråga. Samtidigt måste det betonas att det inte är fråga om 

reguljär servering eller att konsumtionen sker i berusningssyfte. En förutsättning är därmed 

att antalet prover begränsas i antal. 

Provernas storlek 

I fråga om provernas storlek är AGMs tolkning att volymen en matsked avser starksprit som 

t.ex. whisky. För vin eller starköl bör en större volym tillåtas. Även Folkhälsomyndigheten har 

uttalat att det kan vara rimligt att det är olika mängd beroende på om det avser t.ex. 

spritdryck eller vin.  Vidare tillämpar Systembolaget olika mängder beroende på om det är öl, 

vin eller sprit som provsmakas. Skälet är att olika slags drycker kräver olika stor volym för att 

syftet ska uppnås. Samtidigt finns det ingen anledning att mängden ren alkohol ska skilja sig  



 

   
 

märkbart även om volymerna skiljer sig mellan t.ex. vin och whisky. Volymmåttet ”matsked” 

kan och bör alltså användas som grund för omräkning för volym avseende öl respektive vin.  

För öl rekommenderar Sveriges Bryggerier 8–10 cl. AGM anser att rekommendationen är väl 

avvägd och att den avspeglar syftet med bestämmelsen. AGM anser att 8–10 cl är rimligt 

utifrån skillnaden i alkoholstyrka hos olika ölsorter. 15 cl är enligt AGM ett alltför stor volym 

(50% större mängd ren alkohol jämfört med ”matskeden” vid en alkoholhalt om 6 %). 15 cl 

avspeglar heller inte på ett tillfredställande sätt att vissa ölsorter har en jämförelsevis hög 

alkoholhalt. Alkoholstyrkan7,5 volymprocent innebär närmast en fördubbling jämfört med 

matskeden vid volymen 15 cl. 

En riktlinje om 8-10 cl med kommentaren att volymen anpassas till alkoholstyrkan är enligt 

AGM såväl lättbegriplig som rimlig. AGM erfarenhet är vidare att dylika gränser i 

vägledningar etc. bör hållas något lägre eftersom det inte är ovanligt med ”lite spill”. 

Avseende vin så anges i ändringsförslaget 5 cl. AGM anser att volymen är välavvägd och 

tillstyrker.  

Beträffande sprit så anges 1,5 cl i förvaltningens förslag. AGM konstaterar att det följer de 

förarbetsuttalanden som finns och tillstyrker. 

Provernas antal 

AGM vill betona att syftet med bestämmelsen, vilket också följer av dess namn, är 

provsmakning. Det är således inte fråga om ett ”serveringstillstånd light”. För att 

bestämmelsen inte i realiteten ska utgöra detta så krävs alltså att antalet prover begränsas. 

Såvitt AGM känner till från alkoholnäringen är 5–6 prover normalt förekommande då företag 

själva håller provning med konsumenter. I de provade dryckerna spottas ut kan antalet 

prover givetvis vara väsentligt högre. 

I den tidigare nämnda rekommendationen från Sveriges Bryggerier anges att antalet prover 

ska vara maximalt 6 st. Antalet måste enligt AGM också sättas i relation till provernas storlek 

och vid en sådan helhetsbedömning är antalet prover rimligt och väl överensstämmande 

med vad som är brukligt. 

AGM konstaterar att ändringsförslaget innebär att ett provsmakningstillstånd skulle omfatta 

1,2 liter öl (motsvarande 3 s.k. stora stark) något som enligt AGM knappast kan beskrivas 

som ”provsmakning”. AGM avstyrker därför med styrka förslaget från förvaltningen då det 

enligt AGM strider mot syfte och ändamål med regleringen om provsmakningstillstånd.  



 

   
 

Skulle förvaltningen överväga att minska volymen till 8-10 cl torde 8 prover däremot vara 

förenligt med alkohollagen.  

Beträffande vin (5 cl) kommer 8 prover att medföra en sådan mindre avvikelse från 

”matskeden” som rimligen kan accepteras. Det bedöms dock ha ett betydande pedagogiskt 

värde med samma antal prover för öl, vi och sprit.  

 

Stockholm den 29 oktober 2020 

 

 

Mattias Grundström  

 

Om Alkoholgranskningsmannen (AGM) 

AGM, bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. AGM är alkoholbranschens 

självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Motsvarande system finns för andra 

branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed på området. 

AGM heter Mattias Grundström. Mattias var tidigare ansvarig för tillsynen av marknadsföring av 

bland annat alkohol på Konsumentverket. Mattias har också varit förordnad som expert av 

regeringen i utredningen om alkoholreklam m.m. samt företrätt Sverige i EU-kommissionens 

expertgrupp om reklamregler. AGM var 2019 remissinstans för regeringen.  

AGM hjälper kommuner och länsstyrelser vid frågor om alkoholreklam respektive serveringstillstånd.  
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Remissvar från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland 

gällande Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering 

 

Diarienummer: 0150/20 

 

___________________________________________________________________________ 

2020-10-23 

 

Frågor besvaras av: 

Jan Linde, ordförande: 070- 588 65 84,  

janne.linde@hotmail.com 

Ellen Garnwall, konsulent, 070- 659 26 08,  

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu 

 

 

 

 

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland har gått igenom Göteborg stads 

riktlinjer för alkoholservering. Vi lyfter i denna remiss följande punkter: 
 

 

1. Alkohollag och syfte med riktlinjerna – Människors hälsa ska gå först ............................ 2 

2. Minska tillgänglighet och öppettider .................................................................................. 2 

3. Höj avgifterna ..................................................................................................................... 3 

3. Mer utbildning av serveringspersonal ................................................................................ 4 

4. Mer Förebyggande, inre och yttre tillsyn ........................................................................... 5 

5. Särskilda boende ................................................................................................................. 5 

6. Skollunchservering ............................................................................................................. 6 

7. Minska mängden vid provsmakning ................................................................................... 6 
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1. Alkohollag och syfte med riktlinjerna – Människors hälsa ska gå först 
 

Bakgrund 

Riktlinjerna ska enligt alkohollagen (8 kap 9§) beskriva hur alkohollagen ska tillämpas i 

kommunen. 

 

Förslag till åtgärd i riktlinjer 

• Sida 2. Mycket bra att ni tydligt markerar följande: ”Alkohollagen är en social 

skyddslagstiftning som finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En 

utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller 

näringspolitiska hänsyn”. Se över meningsbyggnad i sista meningen och ändra sista 

ordet till intressen.  

• Sida 2. Vad är det för mål som nämns och varför nämns de i dessa riktlinjer ”I 

Göteborg har vi som mål”? Vi föreslår att de tas bort då det har större hänsyn till 

tillståndshavarna än till alkohollagens skyddande uppdrag.  

• Sida 2. Lägg till en punkt om vad syftet är med riktlinjerna, exempelvis: Syftet är att 

beskriva hur alkohollagen ska tillämpas i Göteborg Stad samt vad som krävs av 

befintliga eller blivande tillståndshavare av serveringstillstånd i Göteborg Stad.  

• Sida 2. Ta bort syftet: Alla ansökningar om serveringstillstånd och 

provsmakningstillstånd ska behandlas lika inom kommunen. Det är inget syfte med 

riktlinjerna i sig utan handlar mer om hur arbetet ska bedrivas. Skrivningen riskerar 

också att komma i konflikt med den om att ”människors hälsa ska gå före 

företagsekonomiska intressen”.  

 

 

2. Minska tillgänglighet och öppettider 
 

Bakgrund 

Alkohol är inte vilken vara som helst, det är vi överens om i Sverige. För att minska 

skadeverkningar och konsumtion av alkohol är generella åtgärder såsom skatter och 

begränsningar av tillgängligheten, det som har både störst effekt och är mest kostnadseffektivt 

(Forte, 2013). Med många serveringstillstånd och generösa öppettider minskar det skydd mot 

alkoholens skadeverkningar som samhället har byggt upp.  

 

Antal tillstånd  

Bakgrund 

Enligt vår rapport ”för många tillstånd, bristande tillsyn” (Garnwall, Ahl 2020) ligger 

Göteborg Stad över snittet för antal serveringstillstånd per 10 000 invånare för 15 år och äldre 

i Västra Götaland. För 2018 var medianen på 14 medan Göteborg låg på 18,9 tillstånd per 

10 000 invånare, en siffra som enligt Indikatorlabbet (2020) ökat varje år sedan 2010 och för 

2019 var 19,1. Vi ser att det är nödvändigt att det läggs särskild vikt vid hur antal 

serveringstillstånd påverkar den totala tillgängligheten. 
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Kommentar till riktlinjerna 

• s. 7, Vi tycker det är bra att ni i tydligt lyfter upp Göteborg Stads möjlighet att 

förhindra restaurangetablering i vissa områden. Vi vill även se att denna möjlighet 

används även i praktiken för att värna såväl individer som folkhälsan.  

 

Öppettider 

Bakgrund 

För ett par år sedan ändrades serveringstiderna till ökad tillgänglighet, med möjlighet till 

öppet till 05.00 även på fredagar. Detta skedde trots att forskning visar att det är bättre för 

folkhälsan om krogarna stänger tidigare. Exempelvis menar Spak m.fl.(2011) att det 

vetenskapliga stödet för ett samband mellan krogars sena serveringstider och våld är stark. 

Deras litteraturgenomgång visar att en stängning av krogarna 02.00 eller flera timmar tidigare 

skull ge störst effekt på minskning av våldet. 2014 följdes samma ämne upp av Wingren 

(2014) som konstaterade att ”den brottsförebyggande åtgärden att stänga krogar tidigare på 

fredagsdygnet har haft en förväntad effekt. Åtgärden att stänga tidigare, har i linje med 

preventionsparadoxen riktats mot hela populationen, och således gett effekt på en total 

minskning av antalet våldsincidenter”.  

 

Förslag till åtgärd i riktlinjer 

• Med dagens skrivning kan 05.00 tolkas som ”den nya normaltiden”. Vi anser att 

huvudinriktningen är att alkoholservering inte bör ske längre än till 01.00 med hänsyn 

till folkhälsan och alkohollagen. Öppettider senare bör bara beviljas i undantagsfall 

och öppettider så sent som till 05.00 i ytterst få fall.  

• Vi önskar att krogarnas öppettider återigen tas upp till diskussion och att diskussionen 

denna gång tar utgångspunkt i aktuell forskning, alkohollagen och det faktum att 

alkohollagen ska värderas högre än näringslivspolitiska intressen. Detta för att skydda 

såväl individer som folkhälsan.  

 

 

3. Höj avgifterna 
 

Bakgrund 

De föreslagna riktlinjerna innehåller inte något förslag på avgifter. Vi vill dock delge våra 

åsikter om strukturen och nivån på avgifter för serveringstillstånd.  

 

Det finns stora möjligheter för kommuner att låta arbetet med tillståndsprövning och tillsyn av 

serveringstillstånd att vara självfinansierat. Här bör självkostnadsprincipen 

(kommunalrättslig grundsats) gälla. Den betyder att kostnaderna för tillsyn till exempel ska 

betalas av de som tillsynas och inte av skattekollektivet. Alkohollagen (8 kap, 10§) ger 

mandat till kommunen att ta ut avgift både för tillståndsprövning och tillsyn. I 

kommunallagens andra kapitel går det att läsa om likställighetsprincipen som innebär att alla 

ska behandlas lika. En grupp ska inte gynnas framför en annan grupp. Därmed finns det skäl 

att inte använda skattepengar att bekosta tillståndsprövning och tillsyn. Uppgifter vi fått till 

oss menar att avgiften för tillsyn och tillståndsprövning inte anses som orimligt hög för 

tillståndshavarna. Det ger utrymme att ytterligare höja avgifterna. Med mer resurser till 

arbetet med tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd finns det goda möjligheter att 
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göra omfattande utredningar innan tillstånd beviljas. Med mer resurser till tillsyn kan både det 

förebyggande arbetet öka och besöken på serveringsställen kan ske oftare. Detta i sig bidrar 

till att alkohollagen i högre utsträckning kommer följas. På så vis skyddas både folkhälsan, 

konsumenter och anhöriga från alkoholens baksidor. 

 

Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige 2017 har beräknats till 103 miljarder kronor, 

vilka fördelas på fyra olika kategorier; Vård- och behandling, Produktionsbortfall, 

Brottslighet och Livskvalitet (Ramboll 2019). Självfinansierad verksamhet gör att kostnader i 

större utsträckning betalas av användarna. Det frigör skattemedel som kan användas för att 

hjälpa de som dagligen hanterar alkoholens baksidor, såväl vård och polis, som barn och 

andra anhöriga.  

 
 

3. Mer utbildning av serveringspersonal 
 

Bakgrund 

I vår enkätundersökning som ligger till grund för den rapport vi tagit fram (Garnwall, Ahl 

2020), ser vi Göteborg som en förebild för hela länet gällande utbildningar för 

serveringspersonal i Ansvarsfull alkoholservering. Under 2018 erbjöds dessa utbildningar tio 

gånger per år (Garnwall, Ahl 2020). I riktlinjerna från 2012 krävdes att alla som arbetade med 

servering av alkoholdrycker på restaurang skulle gå utbildning i Ansvarsfull alkoholservering.  

Vi har fått uppgifter om att utbildningarna är uppskattade av deltagarna och att de inte har 

varit något stort problem att få serveringspersonal att gå dessa, trots att det inte funnit några 

repressalier om personal ej gått utbildningen. Vi tycker det är djupt olyckligt att det i de nya 

riktlinjerna endast står att personal bör gå utbildningen. Våra uppgifter säger oss även att 

utbildningen framöver inte kommer kunna erbjudas i lika stor omfattning.  

Tillståndshavarna har ansvar att följa det som står i alkohollagens tredje kapitel ex. 

”Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 

förhindras” att ”ordning och nykterhet råder på försäljningsstället” att försäljning inte får 

ske till de under 18 år samt att det inte är tillåtet att servera alkoholdrycker till personer som 

är märkbart påverkade (Alkohollagen, 3 kap). Vi menar dock att Göteborg Stad har ett stort 

ansvar i att stötta tillståndshavarna och kontinuerligt erbjuda utbildning gällande detta. I 

Drogvaneundersökningen för Västra Götaland ser vi att det under 2018 var 26 procent av 

unga under 18 år i Västra Götaland, som serverats alkohol på restaurang (CAN 2019). Vi 

förstår inte hur krogarna ska blir bättre på detta med dessa minskade krav på utbildning. En av 

de få förebyggande insatserna som erbjuds på detta område är just ansvarsfull alkoholpolitik 

Det vi befarar är att det i slutändan är de unga som hamnar i kläm när kraven på 

tillståndshavarna minskar.  

Vi ser inte att narkotikan i krogmiljö har minskat eller att tendensen är att det gör det i 

framtiden, snarare tvärtom. Vi ställer oss frågande till varför satsningar såsom krogar mot 

knark eller liknande inte finns med. Mer utbildning till serveringspersonal och 

tillståndshavare behövs även på detta område!  

Om inte Göteborg Stad erbjuder tillståndshavare utbildning vem gör det då? och om Göteborg 

Stad inte ställer krav på utbildning varför ska då tillståndshavare gå utbildning? 
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Förslag till åtgärder 

• Erbjud utbildning i Ansvarsfull alkoholservering eller liknande samt gällande 

krogmiljö och narkotika. 

• Ställ krav på att tillståndshavare och serveringspersonal ska gå dessa utbildningar 

 

 

4. Mer Förebyggande, inre och yttre tillsyn 
 

Bakgrund 

Babor (2004, s.324) skriver att tillsyn är avgörande för kvaliteten när det gäller att inte servera 

berusade kunder samt att serveringsregler och ansvarsförhållanden följs. När tillsynen uteblir 

är det svårt att garantera att alkoholserveringen sköts enligt alkohollagens krav. 

Den inre tillsynen är viktig utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, för att säkerställa att 

mer eller mindre kriminella verksamheter inte kan tvätta svarta pengar vita.   

Förslag till åtgärder 

• Sida 18, Tydliggör under rubriken Förebyggande tillsyn vilka utbildningar och 

kunskap ni erbjuder.  

• Det är bra att det framgår att vissa verksamheter innebär fler tillsynsbesök.  

• Bra att sena öppettider och därmed fler tillsynsbesök också innebär en högre avgift, då 

det innebär mer kostnader (s.19).  

 

5. Särskilda boende  
 

Bra att ni lyfter upp och tydliggör vad som gäller för alkoholservering på särskilda boende. 

Här efterfrågar vi tydlighet om vad som gäller för Göteborg Stad och inte bara generellt. 

Kommunen är tillsynsmyndighet över alkoholservering på särskilda boenden enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014). Vi anser att det är märkligt att det inte är anmälningsplikt för 

de som väljer att servera alkohol på särskilda boenden. Det skulle underlätta arbetet med att 

veta vilka boenden som behöver tillsyn. Vi menar att Göteborg Stad har ett ansvar inför alla 

medborgarna, att se till att verksamheter sköter sig, vilket inte minst gäller personer på 

särskilda boenden. När det gäller äldreboenden vet vi att den äldre kroppen reagerar 

annorlunda på alkohol än den yngre (Andreasson, mfl. 2019) och att alkohol i samband med 

mediciner kan vara direkt olämpligt. Dessa typer av verksamheter behöver ha god kunskap 

om alkoholens effekter om de serverar alkohol till de boende. Därför tycker vi att det är än 

mer angeläget att Göteborg Stad kräver att särskilda boende som har alkoholservering 

anmäler detta till Göteborg Stad. Detta för att Göteborg Stad på ett bra sätt kan följa upp 

verksamheten med exempelvis tillsynsbesök.  
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Förslag till åtgärder i riktlinjerna 

• Kräv att särskilda boenden anmäler till Göteborg Stad om de serverar alkohol. 

• Tydliggör vilken del av Göteborg Stad som har ansvar för tillsyn av särskilda 

boenden.  

• För att säkerställa tryggheten för de boende och vem som har ansvar anser vi i punkt 

tre: att verksamheten ska utse en ansvarig person som är på plats när serveringen sker.  

 

6. Skollunchservering 
 

När det gäller barn och unga ska de skyddas extra mot alkoholens skadeverkningar. De ska 

inte heller utsättas för alkoholreklam. Enligt alkohollagen (7 kap, 1§) får marknadsföring inte 

rikta sig särskilt till barn eller ungdomar under 25 år. Vi anser att matsalsbespisning till 

skolungdomar ska ske i neutrala miljöer där unga inte exponeras för alkoholdrycker eller 

alkoholreklam.  

I de fall en tillståndshavare har avtal med en skola om att servera lunch till skolelever under 

20 år bör särskilda regler gälla.  

Förslag till åtgärder i riktlinjerna 

• Lägg till ett stycke för att förtydliga vad som gäller skolunchservering under rubriken 

Serveringslokal och uteservering (s. 10). 

• Alkoholförsäljning ska inte ske under samma tid som skollunch serveras.  

• Exponeringen av alkoholreklam och alkoholhaltiga drycker ska begränsas i största 

möjliga mån under den tid som skollunch serveras.  

 

7. Minska mängden vid provsmakning 
 

Vi vill lyfta upp nivåerna gällande provsmakning samt att det i ert förslag till riktlinjer anges 

att antalet enheter ska vara begränsade till åtta. Nedan gör vi ett räkneexempel på detta där vi 

räknar om nivåer och enheter till standardglas.  

⎯ Öl: 15 centiliter/ enhet. 15*8 enheter = 120 cl, vilket ger mellan 2,4-3,6 standardglas.  

⎯ Vin: 5 centiliter. 5*8 = 40 cl, vilket ger mellan 2,7-5 standardglas.  

⎯ Spritdrycker: 1,5 centiliter. 1,5*8 = 12 cl. vilket ger 3 standardglas.  

Detta ger att på en provsmakningsnivåerna omräknat till standardglas blir mellan 2,4-5 

standarsglas beroende på dryck.  

 
Bild från Systembolaget (2020) för att tydliggöra vad som är ett standardglas.  

Enligt Systembolaget (2020) är intensivkonsumtion ett mått på hur mycket en person kan 

dricka vid ett och samma tillfälle utan en förhöjd risk. De anger att gränsen för 

intensivkonsumtion för kvinnor är tre standardglas vid ett och samma tillfälle och för män  
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gäller fyra standardglas. Dessutom är detta generella mått och enskilda individer kan vara 

känsliga för dessa nivåer. Forskningen är idag överens om att det inte finns några riskfria 

nivåer (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2018). 

 

Vi anser att det är mycket olämpligt att provsmakningen totalt skapar en mängd som för 

kvinnor och i vissa fall även för män, är högre än gränsen för intensivkonsumtion. En person 

som går på provsmakning tillsammans med exempelvis sina vänner eller kollegor ska inte 

behöva oroa sig för att komma upp i nivån av intensivkonsumtion.  

 

Förslag till åtgärder i riktlinjerna 

• Sänk gränserna för provsmakning så att den totala mängd som provsmakaren får i sig 

är under tre standardglas. Sänkningen kan göras aningen genom mindre mängd per 

dryck eller att minska antalet totala enheter. Denna markering är viktigt för att inte 

uppmuntra till intensivkonsumtion och värna folks hälsa.  

 

 

// Remissvar antaget av styrelsen för Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, 2020-10-21 
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1 Inledning 

Lagstiftaren anser att det är av stor vikt att kommunerna har noggrant utformade riktlinjer 

som innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och 

anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid 

tillståndsgivningen.  

Efter det att riktlinjerna senast reviderades 2010 har en ny alkohollag införts där det nu 

ställs krav på att kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för alkoholservering 

inom den egna kommunen. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en modell för hur dessa 

riktlinjer ska utformas vilken ligger till grund för dessa riktlinjer.  

1.1 Bakgrund 

Innan den gamla alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft var kommunerna remissinstans 

till länsstyrelserna som fattade besluten. Som remissinstans hade kommunerna genom det 

kommunala vetot en stark ställning. Det innebar att en kommun kunde hindra 

länsstyrelsen från att bevilja en ansökan om serveringstillstånd om man inte ville ha en 

viss etablering i kommunen. Det kommunala vetot behövde inte motiveras och gick bara 

att överklaga genom s.k. kommunalbesvär. 

För att ge kommunerna en möjlighet att även fortsättningsvis kunna utforma en 

tillståndsbegränsande politik i den egna kommunen innehöll den gamla alkohollagen en 

särskild bestämmelse. Regeringen ansåg att det fanns anledning att göra en precisering så 

att tillståndsprövningen förutom bedömningar av sökandens och serveringsställets 

lämplighet också omfattade en bedömning av riskerna för att en etablering kunde befaras 

medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Efter att bestämmelsen senare ändrats 

innebar den en bedömning av om serveringen kunde befaras medföra olägenheter i fråga 

om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. I och med den nya 

ordningen skulle alla avslagsbeslut motiveras av kommunerna och besluten gick att 

överklaga till förvaltningsdomstol. Därmed ställdes också ökade krav på kommunerna att 

göra tydligt vad som skulle gälla vid tillståndsprövningen. I propositionen till den gamla 

Alkohollagen fick kommunerna uppdraget att ha alkoholpolitiska program med de 

kriterier kommunen avsåg att tillämpa när man bedömde om en servering kunde orsaka 

alkoholpolitiska olägenheter, till ledning för personer som ville ansöka om 

serveringstillstånd. Bestämmelsen har nu kompletterats med ett tillägg som särskilt 

framhåller serveringsställets belägenhet. Vad som avses är geografisk belägenhet, t.ex. att 

lokalen är belägen i ett bostadsområde, vid en skola eller fritidsgård, nära ett boende för 

missbrukare eller ungdomar: det vill säga särskilt utpekade miljöer som typiskt sett 

innebär risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade olägenheter (prop. 2009/10:125, 

s. 98).  
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2 Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering 

En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2011. Mot bakgrund av detta har riktlinjerna 

reviderats och uppdaterats för att anpassa till det nya regelverket.  

Mot bakgrund av att alkohollagen är en skyddslagstiftning, där sociala hänsyn alltid ska 

prioriteras framför näringspolitiska har vid översynen av riktlinjerna särskilt beaktats 

serveringstidernas inverkan på våld i offentlig miljö samt på folkhälsan. Tillgänglig 

statistik och en stor del av den forskning som finns visar på ett samband mellan sena 

serveringstider och ökat våld. Polismyndigheten i Västra Götaland har 2010 av samma 

skäl begärt en översyn av riktlinjerna. För att öka tryggheten för medborgarna i 

Göteborgs Stad beviljas inte serveringstid efter kl. 03:00 på fredagar. Dock kommer 

övergångsregler att gälla, se s.14. Detta då sena nattimmar är särskilt utmärkande när det 

gäller våldsbrottslighet, både i krogmiljö och på allmän plats. Vid beviljande av 

serveringstider efter den så kallade normaltiden klockan 01:00 gäller därför särskilda 

villkor för alkoholservering. Se avsnitt nedan om villkor.  

2.1 Riktlinjer vid ansökan 

En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens (AL) krav. Av 8 kap 

12§ AL framgår att servering endast får meddelas den som visar att han med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. 

Av 8 kap 15 § AL framgår att serveringen ska ha ett eget kök i anslutning till 

serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.  

Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.  

Av AL 8 kap 17 § framgår att serveringstillstånd får vägras även om de grundläggande 

kraven om lämplighet och lokal är uppfyllda om serveringen kan befaras medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  

Det finns alltså ingen generell “rätt“ att få serveringstillstånd. Kommunen ska bedöma 

om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 

särskild risk för människors hälsa.  

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att 

polismyndighetens yttrande har inhämtats. Polismyndighetens yttrande ska även inhämtas 

när det gäller tillfälliga arrangemang till allmänheten. 

Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen 

och miljöförvaltningens bedömning av risken för att störningar uppkommer för 

närboende ska tillmätas stor vikt i tillståndsprövningen. Detta är särskilt viktigt vid 

prövning av serveringstid utanför den s.k. normaltiden kl. 11.00 – 01.00. 

Restaurangens inriktning ska vara avgörande vid etablering i områden med en hög 

brottslighet. Den inriktning som till tillståndshavaren väljer, till exempel val av festfixare 
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och tema, och den profil som då skapas är ofta av avgörande betydelse för 

ordningsförhållandena i och kring en restaurang. Berusningsdrickande och användande 

av droger går erfarenhetsmässigt ofta hand i hand med viss inriktning och profil.  

I Göteborg skall inte servering beviljas före klockan 11:00. Inga serveringstider efter den 

så kallade normaltiden klockan 01:00 bör ges i sådana områden där risk för 

ordningsstörningar eller störningar för närboende redan föreligger.  

Därutöver förordas prövotider i dessa områden såväl vid medgivande av serveringstider 

före klockan 01:00 som fram till denna tidpunkt.  

För att serveringstillstånd ska medges ska fastighetsägarens godkännande till 

verksamheten, där tiderna för sökt alkoholservering ska framgå, inges vid 

ansökningstillfället.  

En sökande kan endast få ett permanent serveringstillstånd om det finns exklusiv 

dispositionsrätt till serveringsstället.  

Alkoholservering ska ingå i ett seriöst sammanhang. Stor återhållsamhet bör gälla vid 

ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller evenemang 

som riktar sig främst till ungdomar.  

Verksamheter som inte ska medges serveringstillstånd är sexklubbar, arrangemang eller 

shower med naket inslag, till exempel striptease. Inte heller drogliberala rörelser medges 

tillstånd.  

Det är mycket angeläget att de sociala aspekterna lyfts fram när ansökningar om 

serveringstillstånd ska avgöras. Stadsdelsnämndernas yttrande ska väga tungt vid den 

slutliga bedömningen.  

Tillståndshavaren ansvarar för att ingen diskriminering sker på eller i omedelbar 

anslutning till serveringstället. Diskriminering av personer på grund av kön, nationellt 

eller etniskt ursprung, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller 

funktionsnedsättning kan leda till att serveringstillståndet återkallas efter en fällande 

dom. 

Det är tillståndshavarens ansvar att det finns ett tillstånd till offentlig tillställning (SFS 

1993:1617) då sådan krävs. Antalet förordnade ordningsvakter kan även regleras i sådant 

tillstånd. Gällande tillstånd ska inges till tillståndsenheten.  

2.1.1 Handläggningstider  

 

Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett 

ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig 

ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av 

utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. 
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För att kunna fatta beslut i ett ärende krävs att de handlingar som begärs in av 

tillståndsenheten i ett ärende lämnas in för att beslut skall kunna fattas. Saknas handlingar 

och ansökan inte är fullständig kan ovanstående tid förlängas. Handläggningstider för 

olika typer av ansökningar framgår av tabell 1 nedan. 

Till exempel ska kunskap, finansiering, dispositionsrätt och kökets beskaffenhet kunna 

styrkas. Utan tillräckligt underlag är ansökan ej fullständig, och det kan då ta längre tid 

innan beslut kan fattas. I ett ansökningsärende är det den sökande som har att visa att 

alkohollagens högt ställda krav på lämplighet är uppfyllda, både vad det gäller bolaget 

och de personer som bedriver verksamheten. 

Det är därför viktigt att sökande tar del av de anvisningar som följer med vald ansökan, 

och inkommer med de handlingar som krävs för att underlaget ska bli komplett.  

 

Tabell 1: Handläggningstider 

TYP AV ANSÖKAN HANDLÄGGNINGSTID 

Ansökan om nytt serveringstillstånd 

 

15 veckor 

Förändring av befintligt serveringstillstånd, 

 till exempel. utökad tid eller utvidgad lokal  

 

8 veckor 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

 

6 veckor 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 

 

30 dagar 

Catering 

 

15 veckor 
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2.1.2 Kunskapsprov 

 

 

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen 

använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. 

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk 

som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det 

i övrigt finns särskilda skäl. 

Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. 

En sökande som inte blir godkänd ska få en ny möjlighet att visa sina kunskaper. En 

sökande kan erbjudas sammanlagt tre tillfällen till prov.  

Proven finns tillgängliga på tre språk, svenska, engelska och franska.  

 

Kunskapsfrågorna fördelas på fyra delmoment: 

1. Alkoholpolitik 

2. Bestämmelser om servering 

3. Bestämmelser om tillsyn 

4. Bestämmelser om mat och utrustning 

 

För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar inom varje 

område som ingår i provet. 

Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering, omfattar 

fyra delmoment. Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering 

till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap ska 

bestå av 60 frågor. Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till 

allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap ska bestå av 44 

frågor. Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna 

sällskap ska bestå av 28 frågor. Kunskapsprov för pausservering och för 

provsmakning av alkoholdrycker omfattar tre delmoment. Provet består av 28 

frågor. 
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2.1.3 Remissyttranden 

 

 

Polismyndighetens yttrande till kommunen fyller en viktig information. Genom 

polismyndighetens yttrande får kommunen information om förhållanden i det område där 

den sökande vill etablera serveringsverksamhet och polisens bedömning av på vilket sätt 

dessa förhållanden kan antas bli påverkade av den sökta etableringen eller en utökning av 

densamma. I alkohollagen föreskrivs att polismyndighetens yttrande ska inhämtas. Av 

detta följer att myndighetens yttrande ska väga tungt vid kommunens bedömning av 

förutsättningarna för serveringstillståndet och vilka villkor som ska gälla. 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten yttrar sig i fråga om: 

1. Vandel 

2. Sökt serveringstid 

3. Ordningsstörningar vid serveringsstället 

4. Krav på förordnade ordningsvakter 

5. Tillstånd till offentlig tillställning (danstillstånd) 

 

Vid nyttjande av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark ska även 

polismyndighetens tillstånd sökas och inges till tillståndsenheten innan serveringstillstånd 

beviljas(dispositionsrätt). 

 

Skatteverket 

Skatteverket yttrar sig i fråga om: 

1. Restföringar 

2. Betalningsuppmaningar 

3. Beslut om kontrollavgifter 

4. Inkomst av kapital, över och underskott av näringsverksamhet, inkomst av tjänst, 

huruvida företrädare för bolaget deklarerat eller inte samt förekomst av F-skattsedel. 

Polismyndighetens yttrande ska enligt 8 kap. 11 § inhämtas vid en prövning av 

stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som i slutet sällskap. 

Yttrande ska även inhämtas vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten, om det inte rör sig om ett arrangemang av endast obetydlig 

omfattning. Enligt 8 kap. 16 § ska i motsvarande fall de lokaler som används för 

servering vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt, med den skillnaden att något 

undantag för arrangemang av obetydlig omfattning inte görs. Även vid prövning av 

tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap kan remissyttrande inhämtas. 
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Miljöförvaltningen 

Vid varje prövning av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i 

en befintlig restaurang ska tillståndsenheten beakta om ansökan kan befaras medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. För 

att kunna göra en fullgod bedömning av dessa faktorer skickas bl.a. remiss till 

miljöförvaltningen som ombeds ta ställning till risk för olägenheter i samband med den 

sökta verksamheten, ett ställningstagande till den sökta serveringstiden samt eventuella 

andra hinder som skulle kunna medföra särskild risk för människors hälsa. 

Räddningstjänsten 

Bedömningen av brandsäkerheten görs av räddningstjänsten. Lokalerna där 

serveringstillstånd gäller ska vara lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Brandskyddskravet, som tidigare gällde för lokaler med stadigvarande tillstånd till 

allmänheten, omfattar nu även lokaler med stadigvarande servering till slutna sällskap (se 

8 kap 16 § alkohollagen).  

Räddningstjänsten gör en personantalsbedömning utifrån ritning som visar 

serveringslokalen i färdigt skick avseende bordsavdelning, eventuell scen och antal 

platser vid bord. 

Antal sittplatser i lokalen samt det totala personantalet ska framgå av tillståndsbeviset. 

Detta innebär att det är viktigt att lämna in skalenliga och korrekta ritningar i varje ärende 

så att underlag finns för brandskyddskonsult och räddningstjänst att göra en korrekt 

bedömning av personantalet utifrån de förutsättningar som gäller för lokalen. 

När det gäller utformning av serveringslokalen, utifrån matkravet som finns i 

alkohollagen, så kvarstår följande: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i 

förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns 

drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara 

belägen i nära anslutning till matsalen ( se 8 kap 15 § Alkohollagen). 

Stadsdelsförvaltningen 

Vid varje ansökan om ett nytt serveringstillstånd eller vid ett ägarskifte ska yttrande 

inhämtas från den stadsdel som serveringsstället är beläget i. 

Stadsdelsförvaltningen ska beakta barnperspektivet dvs, ange om och hur ett 

serveringsställe med alkoholservering påverkar barn och ungdomar i stadsdelen. Därför 

ska det av yttrandet framgå om det i serveringsställets närhet finns skolor, fritidsgårdar 

eller andra aktiviteter där många ungdomar samlas.  

Stadsdelsförvaltningen ska vidare beakta att alkohollagen är en social skyddslag och 

informera om till exempel det finns känd missbruksproblematik i serveringsställets 

närhet. I Göteborg innebär detta att stadsdelarna även ska inhämta information från 
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fältassistenter och andra specialistfunktioner som arbetar lokalt där kunskap finns om 

ungdoms och narkotikasituationen i stadsdelen. 

2.1.4 Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

 

 

2.1.5 Serveringstider 

 

 

Remissinstansernas yttranden och inställning ska alltid tillmätas stor betydelse vid 

bestämmande av serveringstider. Tillståndsmyndigheten måste i varje enskilt fall särskilt 

beakta sådana olägenheter och risker som avses i 8 kap. 17 § AL, i samband med 

utsträckning av serveringstiden. Med detta menas olägenheter ifråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.  

Bestämmelsen i 8 kap. 19 § om serveringstider syftar främst till att motverka 

olägenheter som onykterhet och oordning. Av propositionen till den gamla 

alkohollagen (1994:1738) framhålls att reglerna om serveringstider utgör en inte 

oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken och att sociala hänsyn därför ska ha 

klart företräde framför affärsmässiga eller konkurrensmässiga sådana. Enbart den 

omständigheten att en konkurrerande restaurang redan fått utsträckt serveringstid 

kan inte motivera bifall till en annan ansökan. 

I 8 kap. 19 § AL stadgas att servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast 

klockan 11:00 och avslutas senast klockan 01:00, om inte tillståndsmyndigheten 

beslutar annat. Detta är den så kallade normaltiden.  

Vid prövning av en restaurangs serveringstid ska beaktas om serveringstiden kan 

medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller innebära särskild risk 

för människors hälsa, jämför 8 kap. 17 §. Lagstiftaren har härigenom avsett att 

särskilt markera att skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla 

ordning och säkerhet ska stå i förgrunden vid prövning av sena serveringstider. 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun i samband med ett 

beslut att meddela tillstånd också meddela olika slag av villkor. Syftet är att 

motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Villkor kan endast meddelas vid 

beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande 

tillstånd, t.ex. förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal samt 

förordnade ordningsvakter efter vissa klockslag. 
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2.1.5.1 Serveringstid efter 01:00 

För att serveringstillstånd till allmänheten med senare serveringstid än klockan 01:00 ska 

beviljas gäller följande: 

 

 

Villkor ska meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker 

på restaurangen ska genomgå RUS-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 

Villkor ska meddelas att nyckelpersoner ska utbildas i enlighet med kriterier fastställda 

av Krogar mot Knark. 

Helrörsförsäljning av spritdrycker får inte förekomma efter kl. 01.00  

Restaurang med nattklubbsverksamhet måste av säkerhetsskäl ha ett system för kontroll 

av det exakta antalet gäster, till exempel med klicker. Ett väl utvecklat säkerhetsarbete 

som omfattar brandskydd, gästernas säkerhet, hur man hanterar besvärliga gäster, kö 

etcetera ska finnas.  

Restaurangen ska ha en tydlig och skriftlig drog- och säkerhetspolicy. 

 

 

Serveringstillståndet ska förenas med villkor om minst två förordnade ordningsvakter 

från klockan 23:00 tills att serveringsstället är utrymt. Efter särskild prövning kan det i 

särskilda fall villkoras om endast en förordnad ordningsvakt.  

Restaurang som stänger 02.00 och ej har dans eller klubbverksamhet kan undantas från 

det utökade ordningsvaktskravet efter samråd med polismyndigheten. 

Detta gäller alltid fredagar, lördagar och dagar före helgdagar samt övriga dagar då 

verksamheten så kräver, till exempel då klubb eller dansverksamhet bedrivs. Det är 

tillståndshavarens ansvar att det föreligger tillstånd till offentlig tillställning (SFS 

1993:1617). Om sådan verksamhet bedrivs ska gällande tillstånd kommuniceras med 

tillståndsenheten.  

Det är tillståndshavarens ansvar att bedriva verksamheten så att skador och störningar 

undviks de övriga dagarna. Det är tillståndshavarens ansvar att se till att tillräckligt 

många ordningsvakter tjänstgör dessa dagar.  

 

 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte anordnas på offentliga 

platser utan tillstånd. 

Polismyndighetens, miljöförvaltningens och stadsdelsnämndens yttranden ska tillmätas 

stor betydelse vid besluten.  
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2.1.5.2 Vaktkrav vid serveringstid efter 03.00 
För att serveringstillstånd till allmänheten med senare serveringstid än klockan 03.00 ska 

beviljas gäller, utöver vad som sägs om serveringstid efter klockan 01.00: 

Senaste serveringstid på fredagar är 03.00. Lördagar och dag före helgdag gäller 05.00 

som senaste serveringstid.  

Antalet förordnade ordningsvakter utökas ytterligare vid utökad serveringstid efter 

kl 03.00. Vid serveringstid till 04.00 ska antalet vakter efter klockan 23 utökas med 

ytterligare 1 jämfört med vad som gäller för servering fram till klockan 03.00. Dessutom 

utökas antalet ordningsvakter med en per hundra gäster från 401. Efter klockan 23 och 

fram till dess att serveringsstället är utrymt gäller således: 

ANTAL GÄSTER ANTAL ORDNINGSVAKTER 

1 – 200 3 

201 – 300 3 

301 – 400 3 

401 – 500 4 

501 – 600 5 

601 – 700 6 

701 – 800 7 

801 – 900 8 

901 – 1 000 9 osv. 

 

Vid beräkningen av antalet vakter som villkoras är det gällande tillstånd för aktuell dag 

som avgör hur många vakter som ska tjänstgöra. Det innebär att om gällande tillstånd är 

klockan 05.00 så ska det utökade vaktkravet gälla. Om inte serveringstiden utnyttjas ska 

detta meddelas tillståndsenheten och kravet justeras då ned i enlighet med ny aktuell 

serveringstid. 

Vid bedömningen tas hänsyn till verksamhetens inriktning, målgrupp och 

serveringsställets överblickbarhet och egenskaper i den fysiska miljön. Avvikande 

bedömning från kravet kan göras i det enskilda fallet och bör då samrådas med 

polismyndigheten. 

Förstärkt tillsyn ska ske en gång i månaden på serveringsställen med senare serveringstid 

än klockan 03.00. 

Vid servering till klockan 04.00 är avgiften 5000 kr årligen. 
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2.1.5.3 Vaktkrav vid serveringstid efter 04.00 
För att serveringstillstånd till allmänheten med senare serveringstid än klockan 04.00 ska 

beviljas gäller utöver vad som sägs om serveringstid efter klockan 01.00 och 03.00: 

Antalet förordnade ordningsvakter utökas ytterligare vid utökad serveringstid efter 

kl 04.00. Vid serveringstid till 05.00 ska antalet vakter efter klockan 23 utökas med 

ytterligare 2 jämfört med vad som gäller för serveringstid fram till klockan 03.00. Efter 

klockan 23 och fram till dess att serveringsstället är utrymt gäller således: 

ANTAL GÄSTER ANTAL ORDNINGSVAKTER 

1 – 200 4 

201 – 300 4 

301 – 400 4 

401 – 500 5 

501 – 600 6 

601 – 700 7 

701 – 800 8 

801 – 900 9 

901 – 1 000 10 osv. 

 

Vid servering till klockan 05.00 är avgiften 7000 kr årligen. 

 

 

 

2.1.6 Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet  

 

 

Det ska för en kommun vara möjligt att förhindra restaurangetablering med servering av 

alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar 

Enligt 8 kap. 17 § får serveringstillstånd vägras om serveringsställets placering eller 

det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 

eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som uppställs i lagen 

är uppfyllda. 

I Göteborgs Stad gäller från och med 2013-01-01 klockan 03:00 som senaste 

serveringstid på fredagar. Med hänsyn till att omställning ska kunna göras kommer en 

övergångsregel att gälla, vilket innebär att de serveringsställen som innehaft 

serveringstid till 05.00 utan anmärkningar förevarande år skall få servera alkohol på 

fredagar till 05.00 fram till 2013-08-15.  
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eller där många ungdomar annars brukar samlas eller i områden med känd 

missbruksproblematik.  

Om antalet restauranger i ett område har ökat eller riskerar att öka i en sådan omfattning 

att påvisbara olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa är för handen bör kommunen som tillståndsmyndighet kunna förhindra 

att nya serveringstillstånd i området beviljas.  

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i 

första hand en social skyddslagstiftning. Av detta följer att alkoholpolitisk hänsyn ska ha 

företräde när den ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk. 

Vid varje ansökan av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten 

(anmälan) i en befintlig restaurang, ska tillståndsmyndigheten beakta risken för att det 

kan uppstå olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 

människors hälsa 

Polismyndighetens yttrande och inställning ska ha avgörande betydelse när det gäller 

bedömning av ordning och säkerhet vid serveringsstället. Detta kan gälla såväl lämpliga 

serveringstider som krav på förordnade ordningsvakter. 

2.1.7 Kökskrav och matutbud  

 

 

Ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges 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. 

Matservering är ett grundläggande krav för att erhålla och behålla ett serveringstillstånd 

och det är viktigt att det serveras sådan mat som gästerna kan förväntas beställa. Mat ska 

kunna erbjudas under hela serveringstiden. 

Att enbart tillhandahålla prefabricerade maträtter anses inte som ett fullständigt utbud, 

men kan vara ett komplement till ordinarie meny. 

Restauranglokalen ska vara till hälften möblerad med bord och stolar för att möjliggöra 

servering av mat. Detta gäller även för uteservering. 

Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men serveringsstället 

ska tillhandahålla tillredd mat. 

I bestämmelsen i 8 kap. 15 § om vilka krav som ställs på serveringsstället finns det 

reglerat om vad som gäller för kök och matutbud på serveringsställen. Det ställs 

olika krav på olika typer av tillstånd. 
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2.1.8 Uteserveringar 

 

I ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på 

uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler som vid bedrivande 

av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För att bedriva uteservering 

krävs polismyndighetens tillstånd.  

Vid ett beslut om servering på uteservering ska uteserveringen vara utrymd senast 30 

minuter efter den serveringstid som beviljats. Detta gäller oavsett serveringstiden inne i 

serveringslokalen.  

Uteserveringen ska avgränsas på ett betryggande sätt, och uppfylla övriga krav till 

exempel godkännande av markägaren, tillstånd från polismyndigheten att använda 

offentlig plats samt bygglov där så krävs. 

Om rökning ska vara tillåten, tänk på att kontrollera vilka regler som miljöförvaltningen 

ställer på dessa. Inbyggda uteserveringar med väggar och tak kan i vissa fall förhindra att 

rökning tillåts. 

Tänk på att det kan vara bra att på ett tidigt skede ta kontakt med gatukontoret för att 

kontrollera vilka regler som gäller där etableringen ska ske. 

2.1.9 Gemensamt serveringsutrymme 

 

 

Detta innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på samma yta. En 

förutsättning är att de bolag som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget 

serveringstillstånd i direkt anslutning till den gemensamma ytan. Särskilda villkor kan då 

medelas i samband med tillståndet om behov finns. 

I 8 kap. 14 § andra stycket ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett 

gemensamt serveringsutrymme, det vill säga att man kan få tillstånd att servera på 

samma yta. Det krävs alltså att man har ett tillstånd när kommunen meddelar beslut 

om ett gemensamt serveringsutrymme.  

Enligt 8 kap. 14 § ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme, det 

kan vara en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. Kommunen 

kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en uteservering än 

de tider som gäller inomhus. Det kan även villkoras tider för när uteserveringen ska 

vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen t.ex. 

boende i närheten av restaurangen.  
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2.1.10 Arenorna och tillhörande restauranger 

När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle 

och en allmän princip bör vara återhållsamhet. Erfarenheter på detta område visar att det i 

huvudsak är vid inhemska fotbollsmatcher som alkoholrelaterat våld har förekommit 

mellan olika supportergrupper. Även internationella fotbollsmatcher kan innebära 

avsevärda risker och en bedömning bör göras i varje enskilt fall. 

2.1.11 Tillfälligt utökade serveringstider  

Här avses tillståndshavare som bedriver stadigvarande serveringsverksamhet och som i 

vissa fall önskar en tillfällig utökning av serveringstiden. Även när det gäller denna 

kategori förutsätts att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje 

vecka eller månad. Söker tillståndshavare tillfälligt utökad serveringstid fler än 10 gånger 

per år bör ansökan om stadigvarande senare tid lämnas in för prövning.  

En ansökan omfattar ett tillfälle. Remissförfarande till såväl polismyndigheten (ordning) 

som miljöförvaltningen angående störningsrisken för boende tillämpas.  

2.1.12 Pausservering 

Tillstånd får meddelas utan att kravet på att lagad mat ska tillhandahållas. Servering får 

dock endast ske under pauser i föreställningen i foajé till teater eller konsertlokal. 

Särskild restriktivitet ska gälla vid beviljandet av dessa tillstånd då det gäller 

ungdomsarrangemang. Endast en verksamhet som huvudsakligen vänder sig till en publik 

över 20 år ska erhålla tillstånd. För teater eller konsertlokal som saknar etablerad 

permanent verksamhet kan endast tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för 

tidsperiod då gästspel förekommer. Vid pausservering medges endast tillstånd för öl och 

vin. 

2.1.13 Serveringstillstånd för cateringföretag  

Ett bolag kan ansöka om cateringprövning, vilket innebär att en fullständig prövning görs 

av vandel och ekonomi. Bolaget kan sedan efter meddelat tillstånd anmäla catering till 

tillståndsenheten som endast godkänner att lokalen uppfyller räddningstjänstens krav på 

brandsäkerhet för den sökta verksamheten. 

Tänk på att personantalet för en lokal kan variera beroende på möbleringen, scenens 

storlek och inte minst det faktum att alkoholservering sker vid det anmälda tillfället. 
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2.1.14 Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

 

 

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande 

verksamhet.  

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån stora 

till små festivaler och enstaka evenemang.  

2.1.14.1 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten:  

Alkoholserveringen ska ingå i ett seriöst evenemang. Stor återhållsamhet bör gälla vid 

ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller arrangemang 

som riktar sig främst till ungdomar. Normalt medges tillfälliga tillstånd under max 10 

dagar per arrangemang. 

1. Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse.  

2. Sökanden ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen. 

3. Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.  

4. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas.  

5. Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande 

antal sittplatser och tydliga avgränsningar.  

6. Servering av alkoholdrycker bör avslutas senast klockan 01:00 . 

7. Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras. 

8. Servering av spritdrycker bör inte medges med undantag av servering till slutna 

sällskap inom ramen för evenemanget.  

 

De personer som ska ansvara för serveringen ska vara lämpliga för uppgiften. I de flesta 

fall är detta liktydigt med att de är innehavare av serveringstillstånd.  

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig i enlighet med vad som 

framgår av 8 kap. 12 § AL. Detta krav omfattar även festivalarrangör på grund av dennes 

betydande inflytande över festivalens bedrivande.  

2.1.14.2 Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt 

intresse och där personerna som ska delta är kända i förväg. När det gäller servering till 

Enligt 8 kap. 2 § kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten 

eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka 

tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Krav på matutbud för tillfälliga tillstånd och för 

servering i slutet sällskap framgår av 8 kap. 15 § tredje stycket. 
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slutet sällskap får det inte vara en tillställning som betraktas som offentlig enligt 

ordningslagen.  

Ett undantag från definitionen slutet sällskap får ges i fråga om tillstånd till sådan 

organisation som ryms inom förordningen (1983:18) om studentkårer, nationer och 

studentföreningar vid Göteborgs universitet och högskolor samt Chalmers tekniska 

högskola. Undantaget innebär att medlemmar i nämnda organisationer anses tillhöra ett 

och samma slutna sällskap. Ansvariga studenter ska genomgå utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering (SUS) för att få servera alkohol vid sina arrangemang. 

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ska lämnas senast en månad innan 

festtillfället. Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap kan beviljas för högst 12 tillfällen per 

år. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. 

Underlag för prövningen är för en förening t.ex. stadgar, verksamhetsberättelse och 

styrelseprotokoll. För ett företag är underlaget registreringsbevis. 

Någon form av tillredd mat ska finnas. Vilken mat som kommer att serveras anges på 

ansökan. Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset och ett skäligt pålägg 

ska läggas till inköpspriset. En förutsättning för att man ska kunna få tillfälligt tillstånd 

till slutet sällskap är att man kan visa kunskap i alkohollagen. Detta görs vi genom att 

avlägga ett kunskapsprov på tillståndsenheten. 

En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skickas på remiss till 

polismyndigheten och miljöförvaltningen om ansökan avser serveringstid efter kl. 01.00 

eller om tveksamheter i övrigt föreligger. 

2.1.15 Utbildning i ansvarsfull alkoholservering – RUS  

Krogen är en miljö som är särskilt utsatt då det är där som många ungdomar för första 

gången kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Det är därför viktigt att arbeta 

med utbildning i ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark, så att de som 

arbetar i restaurangmiljö har goda förutsättningar att kunna möta situationer som uppstår 

på grund av berusning av såväl legala som illegala medel. 

Villkor ska meddelas att samtliga personer (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras 

oavsett anställningsform)som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurang med 

serveringstid efter klockan 01.00  ska genomgå RUS-utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering 



20 

 

2.1.16 Krogar mot Knark 

 

 

Villkor ska meddelas att nyckelpersoner som arbetar med servering av alkoholdrycker på 

restauranger med serveringstider efter klockan 01:00 vid nöjesetablissemang med 

nattklubbskaraktär genomgå Krogar mot Knark utbildning. 

2.2 Riktlinjer vid tillsyn 

2.2.1 Ordning och nykterhet 

 

 

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kap. i alkohollagen och 

bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 8 kap. I lagens 1 kap. 11 § 

andra stycket uttalas att försäljning benämns servering om det sker för förtäring på 

stället. Bestämmelserna i 3 kap. om försäljning är därför tillämpliga även vid 

servering. 3 kap. 5 § och 8 kap. 20 § handlar båda om att se till att hålla ordning där 

man säljer respektive serverar. Enligt 3 kap. 5 § ska skador i möjligaste mån 

undvikas vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder 

ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kap. 20 § ska personal vid 

servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och 

onykterhet undviks. 

 Regeringens bedömning i Prop. 2010/11: 47 36 En samlad strategi för  

alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken: 

Experimenterandet med narkotika och andra droger visar åter tendenser att öka 

bland unga och allt fler exponeras för droger av olika slag. Förstärkta insatser för att 

förhindra nyrekrytering bör därför ges hög prioritet. Under strategiperioden bör  

 samordnade insatser som syftar till tidig upptäckt förstärkas på lokal nivå,  

 en fortsatt satsning göras på nätverket Krogar mot knark,  

 metoder utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen för särskilt utsatta 

grupper och i vissa geografiska områden,  

 metoder utvecklas för att bättre kunna följa utvecklingen och marknadsfö-

ringen av nya droger,  

 metoder utvecklas för att öka kunskapen och stärka samordningen för att 

motverka dopningsmissbruket i samhället  
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2.2.2 Kommunens tillsynsverksamhet 

 

 

Statens Folkhälsoinstitut utövar enligt 9 kap. 1 § AL 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 ska biträda kommunerna med råd 

i deras verksamhet. Den omedelbara tillsynen av restaurangerna utövas av 

tillståndsenheten och polismyndigheten, som också har tillsynsansvar över servering av 

och detaljhandel med öl klass II.  

Kommunerna, polis-, kronofogde- och skattemyndigheten ska lämna de uppgifter som 

tillsynsmyndigheten eller länsstyrelsen behöver för fullgörandet av sina uppgifter. I 

alkohollagen står vidare i kapitlet om tillsyn att tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde 

till lokaler och rätt att ta del av bokföring och andra handlingar som berör verksamheten. 

Tillsynen i kombination med möjligheter till sanktioner är det viktigaste instrumentet för 

att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. 

Att så sker så långt det är möjligt är en förutsättning för att branschens aktörer ska kunna 

konkurrera på sunda och lika villkor.  

Även om de flesta restauranger sköter sig och fullgör sina uppgifter är det konstaterat att 

många bryter mot centrala bestämmelser i olika lagar i sin verksamhet. Det förtjänar i 

detta sammanhang att påpekas att branschorganisationerna samt de seriösa 

näringsidkarna i olika sammanhang har framfört att tillsynen och sanktionerna bör 

skärpas ytterligare.  

Tillsynen kan grovt delas upp i tre delar: förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre 

tillsyn. Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter 

såsom polismyndigheten, skatteverket, kronofogden, arbetar med att granska att den som 

har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och 

ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom 

remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter. 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, 

framför allt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med 

lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, d.v.s. att kommunen tillsammans 

med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och 

räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Resultatet av den yttre 

Kommunens tillsynsansvar över områdena servering av alkoholdrycker, 

detaljhandel med folköl och marknadsföring av alkoholdrycker framgår av 9 kap. 2 

och 3 §.  
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tillsynen kan leda till att en utredning inleds och att förnyade remisser skickas till berörda 

myndigheter samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder. 

Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter. Det handlar om 

frågor av ekonomisk art, tillståndshavares vandel, av andra myndigheter företagna 

restauranginspektioner med mera. Vidare undersöks företagens försäljningssiffror genom 

de så kallade restaurangrapporterna från tillståndshavarna. Till den inre tillsynen räknas 

också en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och inte 

minst på webben. Tillståndsenheten erhåller anmälningar från polismyndigheten vilka 

bland annat belyser ordnings- och nykterhetssituationen i och kring en restaurang.  

Som en naturlig del i den yttre tillsynen ingår också att uppmärksamma förekomst av 

narkotika. Fram till december 1997 var det oklart huruvida alkohollagen är tillämplig vid 

förekomst av narkotika, men vid denna tidpunkt fastställdes av länsrätten och uttalades av 

kammarrätten att ordningsbegreppet i alkohollagen är tillämpligt även när det gäller 

förekomst av narkotika på restauranger. Därmed finns en reell möjlighet att bekämpa 

förekomst av narkotika på stadens restauranger. Spridningen av innehållet i aktuell dom 

har också haft en preventiv effekt. Den har initialt lett till ett utökat samarbete om 

narkotika mellan polis- och tillståndsmyndigheten.  

Lika självklar del i den yttre tillsynen som narkotikan är förekomsten av diskriminering. 

Förvaltningen har genom tillståndsenheten ett stort ansvar när det gäller att förebygga och 

hindra alla förekommande former av diskriminering. Tillståndsenheten kan arbeta 

förebyggande i detta avseende, identifiera vidarebefordra uppgifter till berörda 

myndigheter samt neka serveringstillstånd när lagakraftvunnen dom föreligger.  

När det gäller frågan om brandsäkerhet på stadens restauranger förhåller det sig ungefär 

på samma sätt som med diskriminering. Det ingår som en obligatorisk del i den yttre 

tillsynen att kontrollera brandskyddet på stadens restauranger. Förvaltningen underrättar 

sedan räddningstjänsten om eventuella brister. Räddningstjänsten ska agera utifrån lagen 

om skydd mot olyckor i likhet med vad som gäller inom andra områden.  

Om inspektionsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt förutsätts ett gott 

samarbete med andra myndigheter. Det är ofta lämpligt och effektivt att utföra tillsynen 

tillsammans. De myndigheter som i första hand är berörda är länsstyrelsen, 

polismyndigheten, skatteverket, miljöförvaltningen, räddningstjänsten och kommunens 

tillsynsverksamhet 
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2.2.3 Tillsynsavgifter 

 

 

2.2.3.1 Självkostnadsprincipen 

För avgiftsuttag i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen 

som uttrycks i 8 kap. 3 c § kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre 

avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Regeln syftar på det totala 

avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 

betydelse för tillämpningen av principen. 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut avgifter till sådana belopp att 

de tillför kommunen en vinst och syftet med principen är att hindra kommunen från att 

utnyttja den monopolsituation som den ofta befinner sig i. Klara överuttag som inte inom 

rimlig tid balanseras med underskott eller på annat sätt, medför i princip 

återbetalningsskyldighet. Under en längre tid får de totala avgiftsuttagen inte överstiga de 

totala kostnaderna för en verksamhet (se Petersén m.fl. – Kommunallagen med 

kommentarer och praxis, 2011, s. 499). Kommunerna har härigenom fått en viss 

handlingsfrihet när det gäller beräkningen av självkostnaden, men kommunen är inte 

skyldig att helt avgiftsfinansiera sina verksamheter även om det finns ett direkt lagstöd 

för avgiften. 

Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta 

och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta 

kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (pensionskostnader), material och 

utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokal-, kapital- och 

administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala 

service- och administrationskostnader bör också räknas med (se prop. 1993/94:188 s. 85, 

Lokal demokrati). 

I självkostnaden ingår också kostnader för exempelvis tolk och andra kostnader som 

uppstår i samband med att sökanden ska genomföra ett kunskapsprov enligt alkohollagen. 

Kommunen har enligt 8 kap. 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn 

över serveringsställen med alkohol samt för tillsyn över servering och försäljning 

av folköl. Kommunens avgiftsuttag ska baseras på självkostnads- och 

likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen. 
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2.2.3.2 Likställighetsprincipen 

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den s.k. 

likställighetsprincipen som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen. Kommuner och 

landsting ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. 

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

medlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid 

fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 

kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. 

Likställighetsprincipen ska tillämpas så att alla som söker tillstånd i en och samma 

kommun ska behandlas lika, dvs. få samma avgift. 

Likställighetsprincipen medger inte någon inkomstomfördelande verksamhet, men det 

finns inga hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 

mellan olika prestationer. Det kan till exempel betyda att kommunen tar ut en högre 

avgift när ett cateringföretag för första gången anmäler en lokal för godkännande, medan 

kommunen endast tar en mindre avgift om cateringföretaget anmäler samma lokal vid ett 

senare tillfälle. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 

s. 87).  
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3 Göteborgs Stad riktlinjer för folkölsförsäljning 

 

 

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent men 

inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen 

alkoholdryck. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl. En burk 

folköl 3,5 volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl 40-procentig sprit.  

För att få sälja folköl krävs det att försäljningsstället är godkänt som stadigvarande 

livsmedelslokal. Det innebär att butiken måste ha ett brett och varierat sortiment av 

matvaror. Det ska därför finnas ett flertal av varje försäljningstyp till försäljning, alltså 

flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och 

grönsaker. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken som 

till exempel lättöl, läsk och vatten.  

Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte uppfylla kravet på tillhandahållande av 

matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om 

de samtidigt uppfyller ovanstående krav.  

Vid servering av folköl är det en förutsättning att det samtidigt serveras mat. Lokalen 

måste därför vara avsedd för att man ska kunna äta mat och dricka öl på stället. 

Minimikravet kan anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, 

varm korv, hamburgare eller skaldjur. Det ska vidare tillhandahållas ett sortiment av 

lättdrycker såsom lättöl, läsk, vatten på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med 

återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. 

Försäljning av folköl i butik liksom servering av alkohol på restaurang regleras i 

alkohollagen (2010:1622). Varje handlare måste ha kunskaper om de regler som 

gäller vid försäljning av folköl. Det är försäljarens skyldighet att förvissa sig om att 

folköl inte säljs eller lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Därför måste 

butiksägaren ansvara för att se till att personalen har tillräckliga kunskaper vad det 

gäller försäljning av folköl. 
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3.1 Anmälningsskyldighet 

 

 

3.2 Regler vid försäljning av folköl 

3.2.1 18-årsgräns  

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig 

om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se 

legitimation då personen ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara 

under 25 år om legitimation. Försäljningsstället ska även skylta om åldersgränsen. 

Skylten ska synas tydligt och bör vara placerad vid kassan. 

3.2.2 Langning 

Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till annan 

person som inte fyllt 18 år.  

3.2.3 Berusade personer 

Folköl får inte säljas eller serveras till den som är berusad av alkohol eller påverkad av 

annat berusningsmedel. 

3.2.4 Alternativa drycker 

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk eller 

vatten. 

3.2.5 Övriga regler 

Det ska vara god ordning i lokalen och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunder på 

folköl.  

Enligt alkohollagen skall den som avser att bedriva försäljning och - eller servering 

av folköl anmäla verksamheten till den kommun där serveringen ska ske. Varken 

servering eller försäljning av folköl får påbörjas innan anmälan har gjorts. Anmälan 

ska göras senast när försäljningen påbörjats.  

I Göteborg görs anmälan till tillståndsenheten.   

Vid ägarbyte av butiken ska detta anmälas till tillståndsenheten eftersom rätten att 

sälja folköl inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Detsamma gäller om 

butiksägaren inte längre vill sälja folköl 
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3.2.6 Information och stöd till personal  

Den som bedriver försäljning av folköl ska ge personalen den information och det stöd 

som den behöver för att kunna följa reglerna för försäljning av folköl. Det är särskilt 

viktigt att personal under 18 år får detta stöd. Personalen bör även informeras om hur den 

ska hantera konflikter som kan tänkas uppstå, exempelvis om en kund inte visar 

legitimation trots en uppmaning.  

3.3 Tillsynsansvar 

 

 

I Göteborg Stad är det representanter från stadsdelsförvaltningarna genomför den 

praktiska tillsynen inom sitt geografiska område. Syftet med besöket är att informera om 

de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs samt stödja butiksägare 

att klara de krav som ställs i lagen. Tillståndsenheten, samordnar tillsynsarbetet i 

stadsdelarna, utbildar tillsynspersonalen, informerar, ger konsultativt stöd samt svarar för 

bransch- och myndighetssamverkan. Utöver detta registrerar tillståndsenheten 

försäljningsställen och tar ut avgifter samt utreder försäljningsställen som brutit mot 

reglerna.  

3.3.1 Avgift 

För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift 

av dem som säljer folköl och tobak enligt alkohollagen 8 kap 10 §. Det är 

kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om avgiftens storlek. I 

Göteborg Stad är avgiften 1800 kronor vid försäljning av folköl eller tobak och 2100 

kronor vid försäljning av folköl och tobak.  

3.3.2 Egenkontrollprogram 

Den som bedriver försäljning av folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 

försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller 

vid försäljning av folköl. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett 

skriftligt program där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i 

Statens folkhälsoinstitut och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på central 

och regional nivå. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala 

tillsynsansvaret över försäljning och servering. När tillsynsmyndigheten genomför 

tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra 

områden som berörs av lagen. Den har även rätt att få de upplysningar, handlingar 

och liknande som behövs i tillsynsarbetet.  
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alkohollagen ska tillämpas och övervakas. Programmet ska skickas in till 

Tillståndsenheten i samband med anmälan av försäljning av folköl. Kommun och polis 

har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.  

3.3.3 Sanktioner vid lagöverträdelser  

Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i Alkohollagen. Dels straffrättsliga 

sanktioner som utfärdas av polis eller åklagare när ett brott har begåtts. Dels 

administrativa sanktioner som olika tillsynsmyndigheter kan använda för att åstadkomma 

en förändring i framtiden. Exempelvis kan varning eller förbud mot försäljning meddelas 

en butik som sålt folköl till minderårig, underlåtit sin anmälningsskyldighet eller saknar 

program för egentillsyn.   

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt 

innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för 

försäljning i lokal som inte uppfyller Alkohollagens bestämmelser inte godkänd 

livsmedelslokal eller otillräckligt matvaruutbud får beslagtas av Polismyndigheten. 

Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.  

Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl i sex månader om Alkohollagens regler 

inte följs. Om regelbrottet upprepas eller bedöms som allvarligt kan kommunen förbjuda 

försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna är det butiksägaren som 

bär ansvaret.  

Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den som inte fyllt 18 

år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för olovlig 

dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som 

säljer folköl trots att kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som medverkat till 

försäljning, exempelvis kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering.  

Beslut som en kommun har fattat enligt alkohollagen får överklagas hos allmän 

författningsdomstol. Det krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga till 

kammarrätten.  

 



Bilaga 1 

 

Nya avgifter 2011-06-01 för alkoholservering, folköl och tobak 

Ansökningsavgifter  (betalas in på plusgiro 1030952-4) 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 000 kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 000 kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 000 kronor 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar  3 000 kronor 

härav återbetalas vid avslag     500 kronor 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar  4 000 kronor 

härav återbetalas vid avslag  1 500 kronor 

Utvidgade tillstånd  2 500 kronor 

Utökande tillstånd (serveringstid)  2 500 kronor 

Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal (1 dag)       300 kronor 

Ändrad förutsättning i tillståndshavande bolag  2 500 kronor 

Servering i gemensamt serveringsutrymme  2 500 kronor 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten upp till tre dagar  3 000 kronor 

härav återbetalas vid avslag     500 kronor 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten fler än tre dagar  4 000 kronor 

härav återbetalas vid avslag  1 500 kronor 

Tillfälligt tillstånd/slutna sällskap grundavgift     500 kronor 

tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar       100 kronor 

Avgift för kunskapsprov per provtillfälle   1200 kronor 

Anmälan 

Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället     300 kronor 

Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts …100 kronor 
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Tillsynsavgift  (faktureras årligen) 

Fast tillsynsavgift vid servering till slutna sällskap  2 500 kronor 

Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten      1 500 kronor 

 

Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten 

Avgiftsklass Årsomsättning, kr   Avgift per år 

1                    -       500 000    2 000 kronor 

2      500 001 -    1 000 000    5 000 kronor 

3   1 000 001 -    2 000 000    8 000 kronor 

4   2 000 001 -    5 000 000   10 000 kronor 

5   5 000 001 – 10 000 000   12 000 kronor 

6 10 000 001 -   14 000 kronor 

 

Vid sen serveringstid 
Öppettid till kl. 02.00   1 000 kronor 
Öppettid till kl. 03.00   2 000 kronor 
Öppettid till kl. 04.00   3 000 kronor 
Öppettid till kl. 05.00   5 000 kronor 
 
Den fasta tillsynsavgiften och avgift för sen serveringstid avser alkoholservering året runt eller 
årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap samt trafikservering. Den rörliga 
tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året 
runt eller årligen under viss tidsperiod.   
 

Förseningsavgift  (faktureras tillsammans med tillsyns avgiften om restaurangrapporter kommer 

in för sent) 

Restaurangrapport       500 kronor 
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Tillsynsavgifter för folköl, tobak och receptfira läkemedel   (faktureras årligen) 

Försäljning av receptfria läkemedel   1 500 kronor 

Försäljning av tobak eller folköl.   1 800 kronor 

Försäljning av folköl och tobak    2 100 kronor 

Försäljning av receptfria läkemedel och tobak eller folköl 2 600 kronor 

Försäljning av receptfria läkemedel och tobak och folköl 3 100 kronor 
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Så här vill vi ha det i Göteborg 

 

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som finns för att begränsa alkoholens 

skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före 

företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. 

 

Genom riktlinjerna vill Göteborgs Stad informera om de lokala anpassningar som gjorts till 

alkohollagen.  Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för 

staden att utveckla sin egen alkoholpolitik. 

 

I Göteborg har vi som mål att: 

• Ingen ungdom under 18 år ska kunna dricka alkohol på en restaurang, 

• Det ska vara tryggt att gå på restaurang, 

• Det ska vara enkelt att driva företag, 

• Det ska vara konkurrens på lika villkor i restaurangbranschen. 

 

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man 

söker serveringstillstånd. Kommunen kan också bestämma vad som i övrigt tas hänsyn till vid 

tillståndsprövningen. Syftet med riktlinjerna för serveringstillstånd och 

provsmakningstillstånd är att: 

 

• Du ska få vägledning i hur du ansöker om serveringstillstånd eller 

provsmakningstillstånd.  

• Alla ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd ska behandlas 

lika inom kommunen. 

 

Vi vill att du som bedriver verksamhet som riktar sig till personer under 20 år tar ett särskilt 

ansvar. Yngre tål inte alkohol på samma sätt som äldre och blir lättare berusade. Det kan vara 

på din restaurang som någon dricker alkohol för första gången. För den som är berusad ökar 

risken att utsättas för olyckor, rån och misshandel, till exempel på väg hem från en restaurang. 
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Grundläggande förutsättningar för serveringstillstånd i Göteborg 
 

En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav. Serveringstillstånd får 

bara ges till personer som är personligt och ekonomiskt lämpliga.  

 

• Göteborgs uteliv ska vara tillgängligt för alla. Ingen ska behöva utsättas för 

diskriminering till följd av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell 

läggning.   

 

• Verksamheter som inte ska medges serveringstillstånd är sexklubbar, verksamheter 

med striptease eller liknande arrangemang. Drogliberala rörelser eller verksamheter 

som erbjuder till exempel lustgas i berusningssyfte ska inte medges tillstånd. Staden 

anser inte att den typen av verksamheter är förenliga med de högt ställda krav på 

lämplighet som finns i alkohollagen. 

 

• Du som bedriver verksamheten ansvarar för att det finns ett av Polismyndigheten 

utfärdat tillstånd för offentlig tillställning då sådant krävs. 

 

När behövs ett serveringstillstånd 

 

• Serveringstillstånd krävs för varje form av alkoholservering som sker mot betalning 

eller annan ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i 

annan avgift, till exempel entréavgift. 

 

 

Ansökan och handläggning 
 
Kommunens informationsskyldighet 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som 

gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 

föreskrifterna i kommunen. 
 

Göteborgs Stads informationsskyldighet 
Både befintliga och blivande tillståndshavare ska på ett enkelt sätt få god service och 

information. I Göteborg kan du få information genom att besöka tillståndsenhetens webbplats, 

via e-post och telefon eller genom att besöka oss. På vår webbplats kan du lämna in din 

ansökan. Där finns också ansökningsblanketter, anvisningar, information om avgifter, länkar 

till lagstiftning, kontaktuppgifter och öppettider. 

 

 

Hur lång tid tar det? 

 
Riktlinjer 
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Du kommer att få ett beslut inom fyra till sex veckor från det att din ansökan är fullständig. 

Det är tillståndsenheten som avgör när ansökan är fullständig. Du kan påverka tiden det tar att 

få ett beslut genom att komma in med alla handlingar som anges i anvisningarna och svara på 

våra frågor. En ansökan är inte fullständig förrän du lämnat in alla handlingar i ärendet.  

 

Det tar olika lång tid att utreda ansökningar om serveringstillstånd. Tiden påverkas bland 

annat av om vi måste ställa frågor till andra myndigheter som till exempel Polismyndigheten, 

Skatteverket, miljöförvaltningen eller räddningstjänsten.  

 

 

Ansökan 
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 

allmänheten eller till slutna sällskap till exempel föreningar. 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). 

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl 

begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, 

starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av 

dessa drycker. Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 8 kapitlet 6 och 7 

§§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. 

 

Olika typer av tillstånd 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för pausservering 

• Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap  

• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  

• Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  

• Serveringstillstånd för catering till slutna sällskap 

• Provsmakningstillstånd  

 

 

Frågor till andra myndigheter 

 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen får en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 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. Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som 

ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om 

sökandes allmänna lämplighet för verksamheten. 

 

Enligt 8 kapitlet 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 denna lag. 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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Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till allmänheten 

eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd vara 

lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 

serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 

ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som 

uppställs i lagen är uppfyllda.   

 

Riktlinjer 

Vi ställer frågor kring dig och din ansökan till andra myndigheter. Deras svar är viktiga för 

hur vi bedömer möjligheten för dig att få serveringstillstånd.  

 

Dessa myndigheter kan vi ställa frågor till 
 

Polismyndigheten  
Från Polismyndigheten får vi information om ordningsläget i det område där du vill starta din 

verksamhet. Polismyndighetens svar har stor betydelse för vår bedömning av 

förutsättningarna för serveringstillståndet och vilka villkor som ska gälla.  

 

Polismyndigheten svarar bland annat på: 

 

• Personlig lämplighet, om du finns med i brottsregister 

• Sökt serveringstid 

• Ordningsstörningar vid serveringsstället 

• Krav på förordnade ordningsvakter. 
 

Miljöförvaltningen  

Miljöförvaltningen tar ställning till risk för olägenheter i samband med den sökta 

verksamheten. 

Miljöförvaltningen svarar bland annat på:  

 

• Om det finns risk för att din verksamhet stör dina grannar  

• Den sökta serveringstiden  

• Andra hinder som skulle kunna medföra särskild risk för människors hälsa. 

 

 

Socialnämnderna 

Socialnämnden Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst svarar vid nyansökan och ägarskifte 

på: 

 

• Lokala och sociala förhållanden utifrån folkhälsan och barnperspektivet. 
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Räddningstjänsten  
Ansvaret för brandsäkerheten ligger på dig som bedriver verksamheten. 

 

Räddningstjänsten svarar bland annat på:  

 

• Om lokalen där servering bedrivs är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel 

utrymning 

• Om antalet personer som du vill ha i lokalen är ändamålsenligt. 

 

 
Skatteverket  
Skatteverket svarar bland annat på:  

 

• Restföringar (skulder hos Kronofogden) som gäller skatter och avgifter till det 

allmänna  

• Betalningsuppmaningar (påminnelser) som gäller skatter och avgifter till det allmänna 

• Beslut om kontrollavgifter (kassaregister eller personalliggare) 

• Inkomster 

• Om företrädare för sökandebolaget deklarerat 

• Om sökandebolaget deklarerat 

• F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering. 

 
  

Olägenheter på grund av serveringsställets placering eller andra 
skäl  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 

serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 

ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som 

uppställs i lagen är uppfyllda. 
 

Riktlinjer  

Det är möjligt för en kommun att förhindra restaurangetablering med servering av 

alkoholdrycker i särskilt känsliga områden, såsom i närheten av skolor, ungdomsgårdar eller 

där många ungdomar annars brukar samlas eller i områden med känd missbruksproblematik.  

Om antalet restauranger i ett område har ökat eller riskerar att öka i en sådan omfattning att 

påvisbara olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors 

hälsa uppstår kan kommunen som tillståndsmyndighet förhindra att nya serveringstillstånd i 

området beviljas.  

 

När det gäller dans- och konsertlokaler krävs bra ljudisolering, vilket är svårt att åstadkomma 

i vanliga bostadshus. Sådana verksamheter bör därför normalt inte ligga i fastigheter med 

boende. 
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När det gäller idrott och alkoholservering ska en riskbedömning göras vid varje tillfälle och 

en allmän princip är återhållsamhet.  

 

Kunskap i alkohollagen 

 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 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 denna lag. 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.  
 

Riktlinje 

Du som ansöker om serveringstillstånd ska genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen 

framtaget av Folkhälsomyndigheten. Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs hos 

tillståndsenheten. Kunskapsfrågorna är fördelade på fyra områden: 

• Alkoholpolitik 

• Bestämmelser om servering 

• Bestämmelser om tillsyn, och 

• Bestämmelser om mat och utrustning. 

För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i 

provet.  

 

Vid underkänt resultat ges sökanden möjlighet till två omprov. Ett kunskapsprov får 

genomföras muntligen om sökanden inte kan något av de språk som proven tillhandahålls på, 

har läs- eller skrivsvårigheter eller om det finns övriga skäl.  

 

Serveringstider  
 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får 

serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 8 

kapitlet 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl 

och andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare 

än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt 

senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Bestämmelserna i första till tredje styckena 

gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kapitlet 5 § alkohollagen.  
 

Riktlinjer  
I varje enskilt fall uppmärksammar vi problem ifråga om ordning och nykterhet eller särskild 

risk för människors hälsa vid bestämmandet av serveringstiden. Servering av alkoholdrycker 

får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00, om inte kommunen 

beslutar om annat. Detta är den så kallade normaltiden.  

 

• I Göteborgs Stad gäller som senaste serveringstid klockan 05.00 fredag, lördag samt 

dag före helgdag.  
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• Serveringstider före klockan 11.00 beviljas inte. 

 

Det finns ingen särskild begränsning av serveringstider på uteserveringar i alkohollagen, de 

allmänna bestämmelserna om serveringstider tillämpas även där. Serveringstiden på 

uteserveringen kan därmed vara densamma som serveringstiden inne i restaurangen, men 

eftersom risken för ljudstörningar är större från en uteservering är tiden oftast tidigare. Det 

finns vanligtvis inget hinder för uteserveringar med serveringstid fram till klockan 22.00. Om 

en uteservering ligger mot en innergård ställs särskilt höga krav avseende ljudstörningar. 

 

Tillfälligt förlängda serveringstider  
Du som har stadigvarande serveringstillstånd kan i vissa fall få en tillfällig förlängning av 

serveringstiden. Det förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande 

verksamhet. Söker du tillfälligt förlängd serveringstid fler än tio gånger per år bör du istället 

ansöka om ändrat stadigvarande serveringstillstånd.  

 

 

Ordning och nykterhet  
 

Bestämmelse 
Både 3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § alkohollagen handlar om att se till att hålla ordning där 

man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska försäljning av 

alkoholdrycker skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Enligt 8 kapitlet 

20 § alkohollagen ska vid servering av alkoholdrycker ansvarig personal se till att måttfullhet 

iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.  

 

Riktlinjer  
Att servera alkoholdrycker är en ansvarsfull uppgift. Göteborgs Stad har en positiv inställning 

till restaurang- och nöjesverksamhet. Förutsättningen är att den bedrivs på ett sätt som inte 

leder till ordningsproblem, märkbart påverkade gäster eller att underåriga serveras.  

 

Både tillståndshavaren och serveringspersonalen har ett personligt ansvar för att ordning och 

nykterhet råder på serveringsstället och att serveringen utförs på ett ansvarsfullt sätt. 

 

De här punkterna är ett krav: 

• Gäster som är märkbart påverkade redan när de kommer till din restaurang ska du inte 

släppa in.   

• Du ska inte servera alkoholdrycker till gäster som är störande eller märkbart 

påverkade utan de ska avvisas.  

• Du ska se till att lokalen är överblickbar så att din personal kan se dina gäster. 

Belysning och användning av rökmaskiner och liknande ska anpassas så att det 

fortfarande är möjligt för din personal att ha uppsikt över serveringen. Om många av 

dina gäster befinner sig på samma yta blir det svårt för dig och din personal att se vad 

som händer.  

• Tomma glas och flaskor ska löpande plockas bort. Golven ska hållas rena från bland 

annat krossat glas och utspilld dryck. Detta för att dina gäster inte ska riskera att skada 

sig. 

• Du och din serveringsansvariga personal ska gå en utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. Du rekommenderas att löpande utbilda all din personal. Att gå en 

utbildning är en trygghet både för dig och din personal i vetskapen om att 
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verksamheten kommer att bedrivas på ett korrekt sätt. Att ha utbildad personal är 

också en signal till myndigheter att din verksamhet bedrivs på ett seriöst sätt. 
• Du ska ha en skriftlig alkohol- drog- och säkerhetspolicy som är tydlig och anpassad 

till din verksamhet. Denna ska du regelbundet ta upp för diskussion med din personal. 
• Du ska arbeta aktivt för att brottslig verksamhet som till exempel narkotikaförsäljning 

inte förekommer på ditt serveringsställe.  

• Du och din personal ska vara säkra på att gästen som serveras har fyllt 18 år. Visar 

inte gästen en godkänd legitimation ska du inte servera alkoholdrycker.  

• Du eller den som är serveringsansvarig ska ha kontroll över serveringen och finnas på 

serveringsstället under hela serveringstiden.  

• Du ansvarar för att det råder ordning i kön utanför serveringsstället.  

• Du får inte marknadsföra eller prissätta alkoholdrycker så att gästerna uppmanas till 

konsumtion (till exempel mängdrabatter eller ”två för en”).  

• Du får inte bjuda på alkohol. 

 

De här punkterna kan vara till stöd: 

 

• Var försiktig om du serverar alkohol tillsammans med energidryck. Koffeinet i 

energidrycken tillsammans med alkoholen kan dölja alkoholens effekter. Det kan göra 

att gäster dricker mer alkohol och plötsligt blir kraftigt berusade och allvarligt sjuka.  

• Undvik servering av shotsbrickor och liknande arrangemang. Denna typ av drickande 

är till för att snabbt bli berusad. Servering av till exempel ölhinkar och hela flaskor 

med spritdrycker ska ske med återhållsamhet. Du måste hela tiden ha uppsikt över 

serveringen. Bordsservering med stationerad personal kan vara ett sätt.  

• Dryckeslekar kan leda till ett grupptryck som kan innebära att dina gäster dricker mer 

alkohol än de hade tänkt att göra och är därför inte lämpligt. 

 
Du som har verksamhet som riktar sig till en ungdomlig målgrupp det vill säga personer under 

20 år ska du vara särskilt uppmärksam på: 

 

• Att risken för langning ökar, särskilt om du släpper in personer under 18 år 

• Att yngre personer inte har samma erfarenhet som äldre personer och därför riskerar 

att bli mer berusade  

• Att du inte bör servera mer än en enhet alkoholdryck åt gången 

• Att vara noggrann med legitimationskontroll. 

 
 

Serveringslokal och uteservering 

 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd omfatta ett visst 

avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

 

Enligt 8 kapitlet 15 § alkohollagen får stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

medges endast 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 ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal 

sittplatser för matservering.   
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Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till allmänheten 

eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd vara 

lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.  

 

Serveringslokal  
Om du vill ansöka om serveringstillstånd i restauranglokalen ska du tänka på följande: 

 

• Serveringsstället ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 

• Serveringsstället ska vara brand- och utrymningssäkert  

• Serveringslokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet  

• Serveringslokalen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser. 
 

 

Uteservering 
En uteservering kan ligga vid fasaden eller på ett mindre avstånd från serveringsstället.  

 

Om du vill ansöka om serveringstillstånd på en uteservering ska du tänka på följande: 

 
• I vissa fall krävs bygglov för en uteservering. Tänk på att i ett tidigt skede ta kontakt 

med Stadsbyggnadskontoret. 
• Om du vill använda kommunal mark till uteservering ska du söka tillstånd hos 

Polismyndigheten och lämna detta till tillståndsenheten innan serveringstillstånd 

beviljas (dispositionsrätt).  
• Om du vill använda privat mark till uteservering ska din hyresvärd eller 

fastighetsägare godkänna detta. Du ska lämna in ditt godkännande till 

tillståndsenheten. Har allmänheten tillträde till marken krävs även tillstånd från 

Polismyndigheten. 
• Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad till exempel med staket.  
• Uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.   
• Om du inte kan se vad som händer på din uteservering från din restauranglokal kan vi 

lägga villkor om att personal ska finnas på uteserveringen eller villkor om 

bordsservering.  
• Om du ansöker om serveringstillstånd på en uteservering som inte ligger i direkt 

anslutning till restauranglokalen kommer vi alltid att lägga villkor om bemanning eller 

bordsservering.  

 
 

Gemensamt serveringsutrymme  
 

Bestämmelse 
I 8 kapitlet 14 § andra stycket 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 egna serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband 

med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

 

Riktlinjer  
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Närliggande restauranger som beviljats serveringstillstånd kan ansöka om att få använda en 

gemensam serveringsyta.  

 

Gemensam serveringsyta kan också beviljas vid tillfälliga tillstånd till allmänheten.  

 

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd 

 

Bestämmelse 
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. Villkoren får inte vara 

generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.  

 

 

Riktlinjer  

Vid bedömning av antal ordningsvakter tar vi hänsyn till verksamhetens inriktning till 

exempel val av tema, serveringstid, antal gäster, målgrupp, serveringsställets överblickbarhet 

och lokalens utformning. 

 

Vi kan även besluta om andra villkor för ditt serveringstillstånd.  
 

Villkoren kan till exempel vara:  

• Krav på förordnade ordningsvakter 

• Vilken tid du ska utrymma din uteservering 

• Att servering endast får ske genom bordsservering 

• Antal enheter det vill säga antal glas, flaskor eller burkar som du får sälja vid ett och 

samma försäljningstillfälle.  

 

 

Mat 

 

Bestämmelse 
Av 8 kapitlet 15 § alkohollagen framgår att stadigvarande tillstånd för servering till 

allmänheten endast får medges 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 ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens 

storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Om det finns en drinkbar får den ta i 

anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära 

anslutning till matsalen.  

 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället 

tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. 

 

Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller 

konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matservering. 

Det ställs inte heller krav på matservering vid provsmakning enligt 8 kapitlet 6 eller 7 §§ 

alkohollagen.  
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Riktlinjer  
Matservering är ett krav för att få och behålla ett serveringstillstånd. Du ska erbjuda mat 

under hela serveringstiden. Fram till klockan 23.00 ska du erbjuda flera olika maträtter. Du 

ska erbjuda förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter klockan 23.00 kan du erbjuda enklare 

rätter. 

 

Du ska laga eller tillreda den mat du ska servera i ditt eget kök på serveringsstället. Större 

delen av måltiden ska lagas från råvaror. En råvara är en naturlig produkt som inte behandlats.  

 

En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen ska vara registrerad 

som livsmedelsanläggning. 

 

Vid tillfällig servering och till slutna sällskap finns inget kökskrav, men du ska kunna servera   

tillredd mat.  

 

 

Cateringtillstånd  
 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna 

sällskap meddelas ett 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. 

 

Riktlinjer 

Du ska erbjuda flera olika maträtter som ska tillredas i det egna köket. Du ska i förväg anmäla 

cateringlokalen till tillståndsenheten för godkännande. Lokalen ska vara lämplig ur 

brandsäkerhetssynpunkt.   

 

Vid ett cateringtillstånd har du samma tillsynsansvar som vid övrig alkoholservering. 

 

Cateringtillståndet gäller för servering i den kommun som meddelat tillståndet.  

 

 

Pausservering  
 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 15 § 4 stycket alkohollagen får tillstånd för servering av starköl, vin och 

annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller 

konsert meddelas utan krav på matservering. 
 

Riktlinjer 

Tillstånd för pausservering är ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 

Alkoholservering får endast ske under paus och inte före eller efter föreställningen. Servering 

får ske i foajé till teater eller konsertlokal. Det ställs inte krav på matservering. Vid 

föreställningar som riktar sig till barn eller ungdomar under 20 år meddelas inte tillstånd för 

pausservering. 
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Särskilda boenden  
 

Bestämmelse 
Av 8 kapitlet 1 b § alkohollagen framgår att serveringstillstånd inte krävs för servering till en 

boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden  

1. som avses i 5 kapitlet 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) 

och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och 

2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls. 

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll 

(egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten 

lämpligt program. 

 

Riktlinjer 

Det är tillåtet att servera alkoholdrycker till de boende och deras besökare på särskilda 

boenden där man erbjuder måltidsservice. Det krävs inget serveringstillstånd och den som är 

ansvarig för verksamheten behöver inte anmäla till kommunen att det bedrivs 

alkoholservering. 

 

• Alkoholdryckerna ska köpas på Systembolaget 

• Den som ansvarar för alkoholservering ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) av 

serveringen och ta fram ett egenkontrollprogram för detta 

• Det kan vara bra att utse en ansvarig person som finns till hands om det blir problem 

med serveringen. 

 

Kommunen är tillsynsmyndighet över alkoholservering på särskilda boenden. Om den som 

bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i 

alkohollagen kan kommunen förbjuda fortsatt servering.  

 

 

Skollunchservering  
 

Bestämmelse 
Enligt 7 kapitlet 1§ alkohollagen får marknadsföring inte rikta sig särskilt till barn eller 

ungdomar under 25 år. 

 

Riktlinjer 

Skolluncher ska ske i neutrala miljöer där ungdomar inte exponeras för alkoholdrycker eller 

alkoholreklam.  

 

Alkoholförsäljning ska inte ske under samma tid som skollunch serveras. 

 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101622.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101622.htm
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Provsmakning  
 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 6 § alkohollagen är anordnade av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl 

och andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang 

riktade till allmänheten tillåtna under förutsättning att: 

1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker eller 

preparat 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 eller preparat som avses erbjudas.  

Tillståndshavaren som avses i första stycket, punkt 1, ska innan arrangemanget äger rum göra 

en anmälan till kommunen.  

 

Enligt 8 kapitlet 7 § alkohollagen har den som tillverkar alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat från råvaror som produceras på den egna gården och som har 

ett stadigvarande serveringstillstånd rätt att, efter anmälan till kommunen, vid 

tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten. 

 

Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade 

alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället efter särskilt 

tillstånd för provsmakning. 

 

Riktlinjer 

I det fall Folkhälsomyndigheten ger ut reviderade föreskrifter som skiljer sig från stadens 

riktlinjer gäller föreskrifterna.  

 

Provsmakning innebär att du erbjuder en liten mängd alkoholdryck för att gästen ska få en 

uppfattning om dryckens kvalitet och smak. Följande mängder ska gälla, öl och andra jästa 

alkoholdrycker får provsmakas med 10 centiliter per enhet, vin med 5 centiliter och 

spritdrycker med 1,5 centiliter. Antalet enheter ska vara begränsade till 8.  

 

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan i din restauranglokal erbjuda 

provsmakning efter att du har lämnat anmälan till tillståndsenheten. 

 

Du som är partihandlare kan ansöka om tillfälligt tillstånd för provsmakning. 

 

Du som tillverkar alkoholdrycker ska visa att råvaror som har stor betydelse för din 

tillverkning produceras av dig. 

 

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

 

Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 

allmänheten eller i föreningar, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse 

servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). 



 

16 

Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt 

serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det 

finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla 

spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller 

en eller flera av dessa drycker. 

 

 

Riktlinjer tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
Tillfällig servering till allmänheten kan beviljas festivaler eller andra typer av tidsbegränsade 

arrangemang.   

 

Tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang 

riktade till en ungdomlig publik bedöms restriktivt.   

 

För att det ska vara möjligt för oss att utreda din ansökan vill vi att samtliga handlingar ska 

vara inlämnade senast sex veckor innan arrangemanget. 

 

De här punkterna kan vara till stöd: 

• Du ska ha beviljats rätt att disponera markytan/lokalen.  

• Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta med lämpligt antal 

sittplatser. 

• Om underåriga ges tillträde till ett konsert- eller festivalområde ska 

alkoholserveringen vara organiserad så att ålderskontroll kan ske, till exempel 

genom avgränsade serveringsområden där åldersgräns tillämpas. 

• Du ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat.  

• Du ska lämna in en verksamhetsbeskrivning där det tydligt ska framgå vad det är 

för typ av evenemang. 

• Du kan få krav på förordnade ordningsvakter beroende på verksamhetens 

inriktning. 

• Vid större evenemang ska du lämna in en alkohol- drog- och säkerhetspolicy. 

• Du bör tänka på att inte sälja flera enheter till exempel glas, burkar eller flaskor 

alkoholdryck per person vid ett och samma försäljningstillfälle.  

 

 
Riktlinjer tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som träffas regelbundet kring ett gemensamt 

intresse. Det gemensamma intresset avser något utöver den tillställning då alkohol serveras.   

 

Detta kan vara till stöd för dig som söker serveringstillstånd för slutet sällskap:  

 

• Medlemskap kan inte lösas i entrén. 

• Du får inte annonsera tillställningen i media, sociala medier och liknande. 

• Vid serveringstillfället ska du veta vilka personer som kommer, en gästlista ska 

finnas på plats.  

• Du ska kunna erbjuda tillredd mat.   

• En förening ska lämna in till exempel stadgar, verksamhetsberättelse och 

styrelseprotokoll.  
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• Priset för alkoholdrycker får inte vara lägre än inköpspriset och ett skäligt påslag 

ska läggas till inköpspriset.  

• Du får endast köpa in alkoholdrycker från Systembolaget. 

• Tillstånd till slutet sällskap kan beviljas för högst 12 tillfällen per år.  

• Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal.  

 

 

Studentföreningar 

I fråga om serveringstillstånd för medlemmar i Göteborgs studentkårer vid Göteborgs 

Universitet samt Chalmers tekniska högskola så anses dessa utgöra ett slutet sällskap. 

Ansvariga studenter ska genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (SUS) för att få 

servera alkohol vid sina arrangemang. 

 

Göteborg Stads tillsynsverksamhet 
 

Bestämmelse 

Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över 

efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. 

 

Enligt 9 kapitlet 3 § alkohollagen har kommunen ansvar över efterlevnaden av 

bestämmelserna om marknadsföring i 7 kapitlet gentemot den som har serveringstillstånd.  

 

Enligt 9 kapitlet 13 § alkohollagen ska en tillståndshavare om en tillsynsmyndighet begär det 

lämna tillträde till driftsställe med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör 

verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och 

redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling. 

 

Riktlinjer 

Folkhälsomyndigheten har enligt 9 kapitlet 1 § alkohollagen den centrala tillsynen över 

alkohollagens regler. Länsstyrelsen har tillsyn inom länet och hjälper kommunerna med råd i 

deras verksamhet. Den omedelbara tillsynen av restaurangerna har tillståndsenheten och 

Polismyndigheten, som också har tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med 

folköl. 

 

Tillsyn i kombination med möjligheter till sanktioner är viktigt för att restaurangverksamheten 

ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. Detta är en förutsättning för att 

branschens aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor.   

 

Tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde till lokaler och rätt att ta del av bokföring och 

andra handlingar som berör verksamheten.  

 

Tillsynen kan delas upp i tre delar:  

 

• Den förebyggande tillsynen 

• Den inre tillsynen och  

• Den yttre tillsynen.  
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Tillsynsbehovet varierar för olika typer av verksamheter med serveringstillstånd. En viktig 

uppgift för tillståndsenheten är att analysera tillsynsbehovet och prioritera arbetet därefter. 

Restauranger som till exempel har sena serveringstider, ungdomlig målgrupp, många 

anmärkningar eller en hög alkoholförsäljning inspekteras oftare än matrestauranger.  
 

Tillståndsenheten ska samverka med andra myndigheter i syfte att motverka organiserad 

brottslighet i restaurangbranschen. Vi är även skyldiga att anmäla brott mot välfärdssystemen. 

Detta innebär i praktiken att staden kan delta i samverkan och samordnade insatser som 

initierats av annan myndighet och som avser organiserad brottslighet. 

 

Förebyggande tillsyn  

Med förebyggande tillsyn menas till exempel information och utbildningar till 

tillståndshavare och sökande. Syftet med förebyggande tillsyn är att förhindra problem men 

också att se till att tillståndshavarna har kunskap om vad som gäller inom olika områden.   

 

Inre tillsyn  

Tillståndsenheten inhämtar information från andra myndigheter och kreditupplysningsföretag. 

Det handlar till exempel om frågor: 

 

• Som rör din ekonomi 

• Om du förekommer i Polismyndighetens register 

• Om andra myndigheter haft tillsyn 

• Om uppgifter i restaurangrapporten 

• Om restaurangernas marknadsföring i media. 

  

Yttre tillsyn  

Yttre tillsyn bedrivs genom tillsynsbesök på serveringsställen under verksamhetens 

öppettider. En sen serveringstid innebär fler tillsynsbesök, liksom ungdomsinriktad 

verksamhet eller tidigare anmärkningar. Delar av den yttre tillsynen sker i samverkan med 

andra myndigheter till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten. 

 

Vid yttre tillsyn tittar vi bland annat på: 

 

• Ordning 

• Nykterhet 

• Att servering inte sker till personer under 18 år 

• Matutbud. 

 

I den yttre tillsynen ingår också att tillsammans med Polismyndigheten uppmärksamma 

förekomst av narkotika på serveringsstället. Ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och 

restaurangbranschen i syfte att motverka narkotikapåverkade gäster är något som vi ser 

positivt på.  

 

För att tillsynen ska bli bra så krävs det att du och din personal deltar när vi kommer till ditt 

serveringsställe. Ibland kommer det flera personer från olika myndigheter samtidigt till ditt 

serveringsställe. Vi gör vårt bästa för att din verksamhet ska påverkas så lite som möjligt. 
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Restauranginspektörer  

För att vi ska kunna genomföra en effektiv och rättssäker tillsyn krävs kompetenta 

restauranginspektörer. Vi utbildar våra restauranginspektörer och de får löpande handledning 

av vår personal.  

 

De inspektörer som genomför tillsyn har legitimationskort med foto där det klart framgår 

vilka de är. Inspektörerna kan vid en tillsyn inledningsvis uppträda anonymt, men innan de 

går kontaktar de den serveringsansvarige och påtalar eventuella brister. Efter varje tillsyn 

följer vi upp eventuella anmärkningar. 
 

Tillsynsavgifter  

 
Bestämmelse 
Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen enligt de 

grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 

kapitlet av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 

detaljhandel med eller servering av folköl.   

 

Riktlinjer  
Beslut om ansöknings- och tillsynsavgifter fattas i särskilda beslut av kommunfullmäktige.  

 

Ansökningsavgifterna är en fast schablonmässig avgift vars nivå avgörs av vilken ansökan som 

lämnas in. 

 

Tillsynsavgifterna består av en fast del, en del som baseras på omsättningen av alkohol samt en 

fast del som baseras på vilken serveringstid som gäller för serveringstillståndet. En senare 

serveringstid innebär en högre avgift. 

 

För detaljhandelsförsäljning eller servering av folköl tas en årlig fast tillsynsavgift ut. 

 

Tillståndsenheten har en förteckning över aktuella avgifter på sin webbplats. 

 

Folkölsförsäljning 
 
Bestämmelse 
Enligt 5 kapitlet 5 § alkohollagen får detaljhandel med folköl, med de inskränkningar som 

föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i 

byggnader eller transportmedel 

1. som godkänts som livsmedelslokal enligt EU-föreskrifter, samt  

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat. 

 

Enligt 8 kapitlet 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. godkänts som livsmedelslokal enligt EU-föreskrifter, samt  

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.  
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Den som avser att bedriva detaljhandel eller servering av folköl ska anmäla verksamheten hos 

den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. 

Den som är anmälningsskyldig ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. 

 

Riktlinje 

Du ska anmäla folkölsförsäljning för detaljhandel eller servering i god tid innan försäljningen 

startar för att vi ska kunna planera vår tillsyn. 

 

Detaljhandel innebär att du säljer folköl i en butikslokal. Du ska ha ett brett och varierat 

sortiment av matvaror som till exempel torrvaror, mejerivaror, charkprodukter, grönsaker och 

frysta varor. Det ska liknas vid en livsmedelsbutik.  

 

Servering innebär att du serverar folköl i en livsmedelslokal som till exempel restauranger 

eller caféer som finns på en fast adress. Vid servering ska du kunna servera mat som ska 

kunna ätas på plats. Folköl ska vara ett komplement till matutbudet och inte tvärtom. 

 

Du kan inte bedriva folkölsförsäljning från ambulerande försäljningsställen som till exempel 

marknadsstånd och olika typer av matvagnar. 
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