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Omfattande revidering för att förtydliga regelverket. Nya riktlinjer
kring lokalens lämplighet, belägenhet och verksamhetsinriktning.
Riktlinjer kring Provsmakning och Catering. Krav på flera maträtter
för tillfälliga tillstånd tas bort, ej förenligt med lagstiftning.
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1. Allmänt om nationell strategi och kommunens övergripande mål
Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och i de fall alkoholpolitiska hänsyns
ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitisk hänsynen ha företräde
(se prop. 1994/95:89 s 106). Tillståndsgivningen ska präglas av rättssäkerhet, korrekthet,
snabbhet och förtroende inom ramen för gällande lagstiftning.
1.1. Nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken
Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska
och sociala skadeverkningar. Riksdagen beslutade 2011 om en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Det övergripande målet för
ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Förutom det övergripande
målet finns sju långsiktiga mål för ANDT-politiken:
1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller
tobak.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av
god kvalitet.
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak ska minska.
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.
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1.2. Utmaningar i Åre kommun
1. Till Åre kommun kommer många turister, konferensgäster och andra tillfälliga besökare
för bland annat nöje och förströelse kopplat till alkoholkonsumtion. Detta medför att
dryckeskulturen tidvis är intensiv på ett sätt den inte är i alla kommuner, men även att det
finns en stor variation över året i antal personer som befinner sig i kommunen.
2. Åre ligger högst av alla kommuner i länet i andelen riskkonsumenter av alkohol och
andelen cannabisanvändare.
3. Åre ligger markant högre på alla alkohol- och narkotikamått i gymnasiet i förhållande till
övriga kommuner i länet.
4. Studier visar att i Åre kommun konsumerar den genomsnittlige invånaren större mängder
alkohol jämfört med övriga kommuner i länet och har ett mer utbrett intensivdrickande.

3 (18)

SOC.2019.84
1.3. Kommunala övergripande mål
1. I Åre kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn utifrån
Alkohollagen (2010:1622). Kommunen ska arbeta efter de nationellt uppsatta målen.
2. Åre kommuns arbete med alkoholpolitiken präglas av dialog och samverkan.
3. Åre kommun ska främja en ansvarsfull alkoholservering genom att arbeta efter STADmetoden och som ett led i detta tillhandahålla utbildning i Ansvarsfull alkoholservering,
ha regelbundna möten med tillståndshavare samt arbeta aktivt för att motverka
användandet av narkotika i kommunen.
4. För att skapa en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö måste näringslivet inom
besöksnäringen och i synnerhet krogbranschen vara med och skapa förutsättningar för
social hållbarhet. Med anledning av de utmaningar som finns i Åre kommun ska samtliga
serveringsställen inom Åre kommun ha en alkohol och narkotikapolicy. Serveringsställen i
Åre Kommun bör även ha en policy och handlingsplan mot hot, våld och sexuella
trakasserier och för att få tillstånd att servera utöver normtid ska serveringsstället ha en
sådan handlingsplan.

2. Ansökan och handläggning
Ansökan om serveringstillstånd skickas till enheten för alkohol och tobak i Åre kommun. Den
information och de blanketter som behövs finns på Åre kommuns hemsida, www.are.se. Utförlig
information om tillvägagångssätt finns på respektive blankett. Handläggningen av ärendet
påbörjas när komplett ansökan inkommit till enheten samt avgiften är betald.
Vid tillståndsprövning för stadigvarande serveringstillstånd och vid tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten ska kommunen ta hänsyn till bland annat följande aspekter:
• Sökandes lämplighet
• Nyttjanderätten till serveringsutrymmet
• Lokalernas lämplighet
• Lokalens belägenhet
• Verksamhetens inriktning och omfattning
• Serveringstider
• Uppfyllelse av matkravet
• Alkohol och narkotikapolicy
• Policy och handlingsplan mot hot, våld och sexuella trakasserier
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För att betraktas som ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten får serveringen bedrivas
under en sammanhängande period om högst två månader från första till sista serveringstillfället
eller vid högst 8 tillfällen per år som sammanlagt ej överstiger två månader. (se bl.a. dom 2006-1102 i mål 2006–1265 i Länsrätten i Kronobergs län). Önskas fler serveringstillfällen utöver detta krävs
stadigvarande serveringstillstånd.
Vid tillståndsprövning för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap tar kommunen bland annat hänsyn
till följande:
• Sökandes lämplighet
• Lokalens lämplighet
• Slutet sällskap
• Serveringstider
• Uppfyllelse av matkravet
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3. Handläggningstider
3.1 Rättsregel 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 inkommit till
kommunen. Handläggningstiden kan i vissa fall förlängas med ytterligare fyra månader. Då ska
kommunen informera om skälen till förlängningen.
3.2. Riktlinjer handläggningstider
I Åre kommun är handläggningstiden olika lång beroende på typ av tillstånd, kommunens
serviceambition ligger dock långt under lagstadgad handläggningstid.
Ansökan nytt tillsvidaretillstånd
Ansökan tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Ansökan tillfälligt tillstånd för slutna sällskap
Ansökan om gemensamt serveringsutrymme

ca 8 veckor
ca 6 veckor
ca 15 dagar
ca 4 veckor.

Ansökningstiden påbörjas den dag då ansökan är komplett med samtliga handlingar och betald
ansökningsavgift är inkommen till kommunen.

4. Yttranden från andra myndigheter
4.1. Rättsregel yttranden från andra myndigheter
Enligt 8 kap. 11 § AL ska kommunen vid en ansökan om serveringstillstånd hämta in yttranden
från Polismyndigheten.
Enligt 9 kap. 8 § AL har kommunen rätt att inhämta uppgifter från Skatteverket.
Enligt 26 § Förvaltningslagen (2017:900) har kommunen även möjlighet att vid behov inhämta
uppgifter från andra myndigheter så som till exempel kronofogdemyndigheten, kommunens
miljöavdelning, byggenhet, räddningstjänst eller folkhälsosamordnare.
4.2. Riktlinjer yttranden från andra myndigheter
I Åre kommun skiljer sig inhämtandet av yttranden åt beroende på hur mycket som är känt om
sökanden och lokalen sedan tidigare. En sökandes lämplighet kontrolleras genom yttranden från
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. För att kunna godkänna lokalens
lämplighet och belägenhet remitteras ansökan för yttrande till polismyndigheten,
miljöavdelningen, plan och byggavdelningen samt räddningstjänsten inom Åre kommun. I
särskilda fall kan även andra remissinstanser vara nödvändiga som kommunens individ och
familjeomsorg eller folkhälsosamordnare. Nedan följer remissinstanser i normalförfarandet vid en
tillståndsprövning.
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4.2.1. Nytt stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd med okänd
sökande

•
•
•
•
•
•
•

Polismyndigheten
Miljöavdelningen
Plan och Byggavdelningen
Räddningstjänsten
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten.
Även annan vid behov, se 4.1.
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4.2.2. Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

•
•
•

Polismyndigheten
Miljöavdelningen
Annan vid behov, om aktuell status på lokalen eller sökanden inte är känd hos
tillståndsmyndigheten kontrolleras även detta mot övriga berörda remissinstanser.

4.2.3. Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

•
•
•

Polismyndigheten
Miljöavdelningen
Annan vid behov, om aktuell status på lokalen eller sökanden inte är känd hos
tillståndsmyndigheten kontrolleras även detta mot övriga berörda remissinstanser.

5. Sökande och befintliga tillståndshavares lämplighet
5.1. Rättsregel Sökandens befintliga tillståndshavares lämplighet
Enligt 8 kap. 12 § 1 AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav
som ställs upp i denna lag.
Enligt 8 kap. 12 § 2 AL ska sökanden 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.
Enligt 9 kap. 18 § AL kommunen kan återkalla tillståndet för den tillståndshavare som ej
uppfyller vad som gäller för tillståndet eller alkohollagen i övrigt.
5.2 Riktlinjer Sökandes och befintliga tillståndshavares lämplighet
För att erhålla och inneha tillstånd att servera alkohol krävs enligt alkohollagen att sökanden är
lämplig avseende personliga och ekonomiska förhållanden:
•
•
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•
•
•

Förekommer inte mer än i obetydlig omfattning i belastningsregistret.
Har kunskaper om alkohollagen, visas med tillståndsbevis över befintligt
serveringstillstånd eller genom godkänt kunskapsprov från folkhälsomyndigheten.
Kunskapsprovet är giltigt i tre år.
Utdrag från Skatteverket och Kronofogden ska visa på ekonomisk skötsamhet.
En hållbar och styrkt finansieringsplan över köp och kommande drift av verksamheten.
Redovisning och bokföring ska skötas enligt gällande regler och föreskrifter.

Det är den person (fysisk person eller juridisk person) som söker eller innehar ett
serveringstillstånd som ska prövas. När sökanden eller tillståndsinnehavaren är ett bolag eller
förening (juridisk person) prövas även de fysiska personer som har ett betydande inflytande i
bolaget eller föreningen. Till denna krets av personer omfattas bolagsmän såsom
styrelseledamöter, verkställande direktörer, firmatecknare, verklig huvudman, ägare med
betydande ägarposter i bolag eller moderbolag samt platschefer med fullmakter att företräda
bolaget mot myndigheter och i vissa fall finansiärer och långivare. Samtliga av dessa ska
presenteras för enheten vid ansökan och anmälas vid förändringar.
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5.3. Handlingar som ska bifogas för bedömning av sökandes lämplighet
5.3.1. Stadigvarande serveringstillstånd

•
•
•
•
•
•
•

Personbevis eller bevis på bolagsregistrering, max 3 månader gammalt.
Likviditetsbudget, uppskattad omsättning och styrkt finansiering av förvärvet och driften
av verksamheten alt. plan över sådan finansiering.
Eventuella låneavtal, samarbetsavtal och/eller andra avtal.
Befintligt tillståndsbevis eller intyg på godkänt kunskapsprov.
Bokföringen kan vid behov begäras av handläggare under prövning.
Handläggaren inhämtar remissyttranden.
Vid känd stadigvarande tillståndshavare i Åre kommun vilken löpande kontrolleras av
Åre kommun kan det finnas anledning att göra lättnader i ovanstående.

5.3.2. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

•
•
•
•
•
•
•

Personbevis eller bevis på bolagsregistrering, max tre månader gammalt.
Likviditetsbudget bifogas.
Styrkt finansieringsplan för driften av verksamheten.
Eventuella samarbetsavtal och/eller andra avtal.
Befintligt tillståndsbevis eller intyg på godkänt kunskapsprov (för tillfälliga eller
stadigvarande).
Handläggaren inhämtar remissyttranden.
Vid känd stadigvarande tillståndshavare i Åre kommun vilken löpande kontrolleras av
Åre kommun kan det finnas anledning att göra lättnader i ovanstående.

5.3.3. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap

•
•
•
•
•

Personbevis eller bevis på bolagsregistrering, max tre månader gammalt
Vid föreningsansökan: Föreningsstadgar eller protokoll på firmatecknare samt att
föreningens stadgar inte motsätter ansökan samt att det finns ett gemenskapshetsintresse
utöver serveringen.
Befintligt tillståndsbevis eller intyg på godkänt kunskapsprov (tillfälligt serveringstillstånd
för slutna sällskap eller högre avlagt prov).
Handläggaren inhämtar remissyttranden.
Vid näringsmässig serveringsverksamhet kan det vara aktuellt med kontroller av
tillämpliga delar av 5.3.1.

6. Nyttjanderätt till lokal/mark
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6.1. Rättsregel nyttjanderätt
Enligt 8 kap. 14 § 1 AL Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som
disponeras av tillståndshavaren.
6.2. Riktlinje nyttjanderätt
Oavsett vilket tillstånd som sökes ska sökande inlämna handling som styrker att sökande får
nyttja angiven plats eller lokal för serveringsändamål.

7 (18)

SOC.2019.84
6.3. Handlingar som ska bifogas för att bevisa nyttjanderätt till lokal/mark
Det av följande dokument som är aktuellt i det enskilda fallet bifogas till ansökan:
• Nyttjanderättsavtal så som hyresavtal eller markupplåtelseavtal.
• Medgivande från fastighetsägaren om förenligheten i den sökta verksamheten ej framgår
av ovanstående nyttjanderättsavtal.
• Ägandebevis för fastigheten.
• Polistillstånd när sådant krävs.

7. Lokalens lämplighet
7.1. Rättsregler lokalens lämplighet
Enligt 8 kap. 14 § AL ges serveringstillstånd för ett bestämt och avgränsat utrymme.
Enligt 8 kap. 15 § AL medges stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten endast om
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och att det finns lämpligt antal
sittplatser för matservering.
Enligt 8 kap. 16 § AL ska lokaler som används för stadigvarande serveringstillstånd oavsett om
det är till allmänhet eller slutna sällskap eller tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska vara
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
Enligt 8 kap. 17 § AL får kommunen neka serveringstillstånd i de fall det kan vara en särskild risk
för människors hälsa.
7.2. Riktlinjer lokalens lämplighet
Oavsett vilket tillstånd som sökes ska lokalen uppfylla de brandskyddskrav som följer av
lagstiftning. Lokalen ska var godkänd enligt gällande byggnormer, med tillgänglighet och
säkerhetsaspekter utifrån sökt verksamhet. Ansökan ska innehålla uppgifter om hur många
personer som kan vistas i respektive serveringsutrymme och hur många sittplatser som finns i
respektive serveringsutrymme.
För stadigvarande tillstånd till allmänheten krävs att det finns ett kök i anslutning till
serveringslokalen registrerad som livsmedelsanläggning som möjliggör att ett varierat utbud av
maträtter kan tillhandahållas. För stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till
slutna sällskap (cateringtillstånd) är det krav på att den med cateringtillstånd har tillgång till ett
eget kök och den lokal som ska nyttjas måste anmälas till kommunen innan den nyttjas.
Samtliga tillstånd till allmänheten kräver att lokalen inrymmer ett lämpligt antal sittplatser i
förhållande till lokalens storlek och gästantal.
7.3. Handlingar som ska bifogas för bedömning av lokalens lämplighet
Till ansökan bifogas nedanstående handlingar och uppgifter för prövning av lokalens lämplighet.
7.3.1. Stadigvarande serveringstillstånd

•
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•
•
•
•

Ritningar över hela serveringsstället med inritad serveringsyta och angivna mått över
lokalen, entréer och utrymningsvägar.
Uppgifter om hur många personer som kan vistas i respektive serveringsutrymme och hur
många sittplatser som finns i respektive serveringsutrymme.
Brandskyddsdokumentation.
Intyg eller anmälan om registrerad livsmedelsanläggning.
Yttrande från fastighetsägaren som godkänner sökt servering (se även 6.3.).
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7.3.2. Tillfälliga serveringstillstånd

•
•
•
•

Ritningar över hela serveringsstället med inritad serveringsyta och angivna mått över
lokalen, entréer och utrymningsvägar.
Uppgifter om hur många personer som kan vistas i respektive serveringsutrymme och hur
många sittplatser som finns i respektive serveringsutrymme.
Yttrande från fastighetsägaren som godkänner sökt servering.
Handläggare inhämtar remiss från räddningstjänst för att säkerställa att lokalen är lämplig
ur brand och säkerhetssynpunkt.

8. Uteservering
8.1. Rättsregel uteservering
Enligt 8 kap. 14 § 1 st. AL ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat utrymme.
Enligt 8 kap. 16 § AL ska lokaler som används för stadigvarande serveringstillstånd oavsett om
det är till allmänhet eller slutna sällskap eller tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska vara
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
Enligt 8 kap. 17 § AL får kommunen neka serveringstillstånd i de fall det kan vara en särskild risk
för människors hälsa.
Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ordningslag (1993:1617) får inte en offentlig plats, inom detaljplanelagt
område användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har
upplåtits för, utan tillstånd av Polismyndigheten.
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8.2. Riktlinjer uteservering
För uteservering gäller följande:
• Vid upprättande av en uteservering ska behov av bygglov undersökas.
• Uteserveringen ska vara avgränsad på ett sådant sätt att serveringsytans fysiska gräns
tydligt framgår.
• Uteserveringen ska vara överblickbar och finnas i nära anslutning till serveringsstället.
• Uteserveringen bör i den mån det är möjligt vara tillgänglighetsanpassad.
• Uteserveringen får inte utgöra en fara ur brand och säkerhetssynpunkt.
• Samtliga uteserveringar omfattas av rökförbud fr.o.m. 2019-07-01.
• Uteservering i tätbebyggt område medges fram till 22.00. För att undvika bullerstörningar
och ordningsstörningar krävs särskild prövning för senare serveringar i tätbebyggt
område (Se serveringstider avsnitt 12). Vid ansökan om sen uteservering (efter 22:00 i
tätbebyggt område och efter 01:00 i andra områden) sker kontroll att inga tidigare
bullerstörningar eller ordningsstörningar har förekommit.
• Tillstånd för uteservering kan begränsas till en viss period av året.
• Handläggare inhämtar remissyttranden från Polismyndighet, räddningstjänsten och
kommunens miljöavdelning.
• Vid tillståndsgivning kan kommunen förena tillståndet med adekvata villkor (se vidare
under avsnitt 16. Villkor).
8.3 Handlingar som ska bifogas ansökan avseende uteservering
• Skalenlig planritning över uteserveringens placering samt inritad serveringsyta.
• Markupplåtelseavtal eller motsvarande nyttjanderättsavtal.
• Yttrande från fastighetsägaren som godkänner sökt servering och serveringstid.
• Om ansökan avser offentlig plats inom detaljplanelagt område som kräver tillstånd från
Polismyndigheten ska ett sådant tillstånd bifogas.
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9. Gemensamt serveringsutrymme
9.1. Rättsregel gemensamt serveringsutrymme
Enligt 8 kap. 14 § 2 st. AL ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme.
9.2. Riktlinjer gemensamt serveringsutrymme
Ansökan görs gemensamt av de tillståndshavare som avser nyttja det gemensamma
serveringsutrymmet. Vid förekommen misskötsamhet kan serveringstillståndet för den aktuella
ytan återkallas för den tillståndshavare som misskött serveringen eller om enskild tillståndshavare
ej kan fastställas som orsak återkallas tillståndet för samtliga. Vid prövning av ett gemensamt
serveringsutrymme gäller vad som annars anges i avsnitt 7. Lokalens lämplighet och 8.
Uteservering.

10.

Serveringsställets belägenhet

10.1. Rättsregel serveringsställets belägenhet
Enligt 8 kap. 17 § AL får kommunen neka serveringstillstånd om serveringsstället på grund av
placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller
medföra särskild risk för människors hälsa.
10.2. Riktlinjer serveringsställets belägenhet
För att kunna bedöma om serveringsställets belägenhet är lämplig inhämtas vid tillståndsprövning
yttranden från polismyndighet, miljöavdelningen samt i vissa fall även från andra aktörer.
Remissinstansernas utlåtande är en stor del av helhetsbedömning för prövningen, socialnämnden
kan göra bedömningen att tillstånd ej är lämpligt även om detta ej framkommer av remissvaren
om det föreligger andra visade riskfaktorer. Riskfaktorer som medför att avslag kan vara aktuellt
vid tillståndsprövning i Åre kommun följer av nedan.
10.2.1. Närhet till missbruksvård

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se prop.
1994/95:89 sid 105f samt prop. 2009/10:125 s 170).
10.2.2. Närhet till skola eller barnomsorg

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se
prop.1994/95:89 sid 105f samt prop. 2009/10:125 s 170). Barn och ungdomars miljö ska vara
fredad från alkoholservering och är särskild känslig för ordningsstörning. En restaurangskolas
egen servering i utbildningssyfte är undantagen.
10.2.3. Närhet till fritidsgård eller annan plats för ungdom- eller barnverksamhet

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se
prop.1994/95:89 sid 105f samt prop. 2009/10:125 sid 170). Barn och ungdomars miljö ska vara
fredad från alkoholservering och är särskild känslig för ordningsstörning.
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10.2.4. Ordningsproblematik

I de fall som polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på
serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.
10.2.5. Bullerstörning

I de fall Åre kommuns miljöavdelning avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende
utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.
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10.2.6. Överetablering

Åre kommun tillhör de kommuner som har flest stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
per invånare i hela landet, en anledning är att kommunen är en besöksintensiv destination. I
kommunen finns koncentrerade områden där det finns stor etablering av tillstånd, till exempel
Åre by och Åres skidsystem. Vid en tillståndsprövning i Åre kommun är det alltid av vikt att
pröva huruvida det finns en risk för överetablering.
10.2.7. Idrottsevenemang

Alkoholservering i samband med idrottsevenemang måste bedrivas med särskild kontroll då
serveringen är i nära anknytning till en miljö som bör vara välkomnande för familjer och andra
besökare vilket gör den extra känslig för ordningsstörning, därav behövs en anpassning av
verksamheten så att den inte är påträngande eller skapar ordningsstörning. Ansökan ska påvisa en
kontrollerad servering både i omfattning och inriktning.
10.2.8. Livsmedelsbutiker eller shoppingcentrum

En butikslokal där man tillhandahåller varor eller tjänster får inte användas till serveringsyta, det
krävs en avgränsad och avskild yta för att bli aktuell för beviljat serveringstillstånd. En butik är en
miljö som bör vara välkomnande för familjer och andra besökare, därav behövs en anpassning av
verksamheten så att den inte är påträngande eller skapar ordningsstörning.
10.2.9. Bostadsområden

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se
prop.1994/95:89 sid. 105f samt prop. 2009/10:125 sid. 170). För att undvika att en
serveringsrörelse skapar en olägenhet i fråga om ordning krävs att den serveringsrörelsen som ska
prövas tar hänsyn eller är anpassad till sin omgivning.
10.2.10. Skidområden/cykelparker

Då aktiviteten utförsåkning och cykling kombinerad med alkohol är en risk för människors liv
och hälsa behövs en anpassning av serveringstillståndet för att anses lämplig i ett sådant område.
Även en särskild prövning för att undvika överetablering är nödvändig. Ett skid/cykelparksområde är ett område och en miljö som ska vara välkomnande för familjer och andra
besökare och därför är särskilt känsligt för ordningsstörning.
10.2.11. Område med känd missbruksproblematik

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se prop.
1994/95:89 s 105f. samt prop. 2009/10:125 s 170).
10.3. Handlingar som styrker anpassningar i verksamheten utifrån riskfaktorer avseende
serveringsställets belägenhet
Om en eller flera av ovanstående faktorer föreligger kan serveringstillstånd vägras även om
alkohollagens övriga krav är uppfyllda. Sökanden måste visa på att den sökta verksamheten är
anpassad utifrån riskfaktorerna för att bli aktuell för ett bifall, vilket gäller samtliga
tillståndsansökningar.
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11.

Verksamhetens inriktning och omfattning

11.1. Rättsregel verksamhetens inriktning och omfattning
Enligt 8 kap. 17 § AL får kommunen neka serveringstillstånd om serveringsstället på grund av
placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller
medföra särskild risk för människors hälsa.
Enligt 9 kap. 11 § AL ska tillståndshavare anmäla till kommunen om verksamheten förändras till
sin omfattning eller något annat hänseende.
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11.2. Riktlinjer verksamhetens inriktning och omfattning
För att kunna bedöma om verksamhetens inriktning och omfattning är lämplig behöver
kommunen få in en verksamhetsbeskrivning för serveringsstället, vilken är målgruppen och
serveringens karaktär. Vid förändring för en befintlig tillståndshavare ska detta anmälas till
kommunen, till exempel om kvällsöppet eller afterski ska bedrivas.
Vid tillståndsprövning inhämtas yttranden från polismyndighet, miljöavdelningen samt i vissa fall
även från andra aktörer. Remissinstansernas yttranden är en stor del av helhetsbedömning för
prövningen, socialnämnden kan göra bedömningen att tillstånd ej är lämpligt även om detta inte
framkommer av remissyttrandena om det föreligger andra faktorer. Följande riskfaktorer kan i
Åre kommun medföra avslag vid tillståndsprövning.
11.2.1. Arrangemang med naket inslag

I samband med alkohol finns en ökad risk för brottslighet och sexuella övergrepp andra
alkoholpolitiska olägenheter. Därav anses inte kombinationen av arrangemang med naket inslag
förenligt med alkoholservering.
11.2.2. Evenemang som främst riktar sig till ungdomar

Pekas av lagstiftaren ut som olämplig plats för etablering av serveringsrörelse (se
prop.1994/95:89 sid 105f samt prop. 2009/10:125 sid 170). Åre kommun anser att det finns ett
skyddsvärde att inte göra alkohol för tillgängligt för ungdomar, då vi i nationella mätningar ser att
Åre kommuns ungdomar i högre grad än ungdomar i andra kommuner svarar ja på frågan om de
använt alkohol senaste månaden. Åre ligger högst av alla kommuner i länet i andelen
riskkonsumenter av alkohol och andelen cannabisanvändare. Åre kommun ligger markant högre
på alla alkohol- och narkotikamått i gymnasiet i förhållande till övriga kommuner i länet. (CANLänsrapport 2017). Forskning visar att minskad tillgänglighet av alkohol minskar användningen
av alkohol.
11.2.3. Afterski

Afterski är en vanlig förekommande företeelse i Åre kommun. Tillställningarna är inte sällan
alkoholintensiva och i de fall det är högt besökstryck är det en stor utmaning för
serveringspersonal och ordningsvakter. Sådan verksamhetsinriktning är därför extra problematisk
och ibland olämplig beroende var på serveringsställen är beläget. För känsliga belägenheter se
vidare i avsnitt 10.

12.

Serveringstider
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12.1 Rättsregel serveringstider
Enligt 8 kap. 19 § AL är normtiden i Sverige för servering av alkohol är reglerad till 11.00 till
01.00, kommunen kan göra undantag från normtiden.
Enligt 9 kap. 11 § AL ska tillståndshavare anmäla till kommunen om verksamheten förändras till
sin omfattning eller annat avseende.
12.2 Riktlinjer serveringstider
Vid ansökan ska serveringstid uppges, om detta inte görs prövas ansökan utefter den lagstiftade
normtiden 11.00-01.00. För att kunna bedöma om serveringstiderna är lämpliga inhämtas vid
tillståndsprövning yttranden från polismyndighet, miljöavdelningen samt i vissa fall även från
andra aktörer. Remissinstansernas utlåtande är en stor del av helhetsbedömning för prövningen,
socialnämnden kan göra bedömningen att tillstånd ej är lämpligt även om detta ej framkommer
av remissvaren om det föreligger andra faktorer som motiverar ett nekande. Socialnämnden
kommer ta hänsyn till polismyndighetens eller miljöavdelningens avstyrkan eller erinran.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter avslutad serveringstid. Förändrade
öppettider ska anmälas till kommunen.
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12.2.1. Sen serveringstid

Med sen serveringstid avses all servering efter normtiden 01.00, samt serveringstid efter 22:00 på
uteservering i tätbebyggt område. Tillstånd för sen servering kan medges efter prövning av
verksamhetsbeskrivningen som fastställer målgruppen och serveringens karaktär samt prövningen
av remissyttranden enligt ovan. Vid tillståndsgivning av sen serveringstid kommer kommunen
förena tillståndet med adekvata villkor (se vidare under avsnitt 16. Villkor).
12.2.2. Stadigvarande serveringstillstånd

I Åre kommun finns en generell riktlinje att serveringstid för stadigvarande serveringstillstånd
medges mellan 11.00-02.00 så länge inte särskilda skäl föreligger att förkorta serveringstiden. Vid
enstaka speciella tillfällen kan serveringstiden förlängas med 1 timme fram till 03.00. Nyårsafton
(natten till nyårsdagen) betraktats som ett sådant tillfälle i Åre kommun. Årligen utökad
serveringstid för nyårsafton kan medges efter särskild prövning.
12.2.3. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

För tillfälliga tillstånd till allmänheten medges som längst servering fram till 02.00.
12.2.4. Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap

För tillfälliga tillstånd för slutna sällskap medges generellt servering fram till 01.00. I vissa
särskilda fall, exempelvis bröllop, kan senare serveringstid medges, dock senast till 03.00.
12.2.5. Serveringstid uteserveringar

För uteservering inom tätbebyggt område i Åre kommun medges servering fram till klockan
22:00. Denna begränsning syftar till att boende ska fredas från bullerstörningar eller
ordningsstörningar från serveringsstället. Undantag från denna riktlinje kan medges efter särskild
prövning, var i kommunen prövar att inga tidigare bullerstörningar eller ordningsstörningar har
förekommit samt att inga sådana bedöms förekomma framgent, och att det finns andra skäl som
kan motivera undantaget.
12.3. Handlingar som ska bifogas för bedömning av serveringstider
Bifoga till ansökan:
• Sökt serveringstid samt ordinarie öppettider.
• Verksamhetsbeskrivning
• Motivering till utökad serveringstid.
• Alkohol och narkotikapolicy
• Policy och handlingsplan mot hot, våld och sexuella trakasserier
• Yttrande från fastighetsägaren som godkänner sökt serveringstid.
• Yttrande från remissinstanser inhämtas av handläggaren.
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13.

Matkravet

13.1. Rättsregel matkravet
Enligt 8 kap. 15 § AL är ett matutbud en förutsättning för serveringstillstånd. För den som söker
ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns det även krav på eget kök i anslutning
till serveringslokalen.
Enligt 8 kap. 4 § AL ska den som har ett stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap ha
tillgång till ett eget kök.
Undantagen för matkravet är enligt 8 kap. 15 § AL pausservering och provsmakningstillstånd
enligt 8 kap. 6-7 §§ AL.
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13.2 Riktlinjer matkravet
Matkravet har alltid funnits i svensk alkohollagstiftning. Det grundar sig i ett alkoholpolitiskt
ställningstagande baserat på den medicinska effekten att berusningen minskar om alkohol intas
tillsammans med mat.
13.2.1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Det ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter fram till 23.00. Maten ska vara tillagad eller på
annat sätt tillredd på serveringsstället. Sökande ska i ansökan presentera en meny, det behöver
inte vara en fast meny men ett menyförslag. Serveringstillstånd medges inte om endast enklare
anrättningar erbjuds som till exempel korv med bröd, smörgåsar, sallader mm (se prop.
2009/10:125 sid 104f). En meny motsvarande det menyförslag som angavs vid
ansökningstillfället ska finnas under perioden som serveringsrörelsen är aktiv. Efter 23.00
godkänds att ett färre antal tillagade eller på annat sett tillredda maträtter erbjuds.
13.2.2. Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap

Det ska erbjudas tillredda maträtter i serveringslokalen. Det finns inget krav på eget kök i
anslutning till serveringslokalen.
13.2.3. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap
(cateringtillstånd)

Det ska erbjudas tillredda maträtter i serveringslokalen. Det finns inget krav på eget kök i
anslutning till serveringslokalen, dock är det krav på att den med cateringtillstånd har tillgång till
ett eget kök.
13.2.4. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänhetens eller till slutna sällskap

Det ska erbjudas tillredda maträtter i serveringslokalen. Det finns inget krav på eget kök i
anslutning till serveringslokalen.
13.2.5. Stadigvarande Provsmakningstillstånd

Det finns inget matkrav för att erhålla stadigvarande provsmakningstillstånd. Dock krävs att du
själv är producent för minst en råvara som är grunden för den dryckesprodukt som du tillverkar,
samt att drycken serveras i provsmakningsvolymer per såld enhet. Provsmaknings
Provsmakningsvolym för starköl och jästa alkoholdrycker med motsvarande alkoholhalt innebär
10cl per enhet och max 6 enheter. För provsmakning av spritdryck gäller 15 ml max 6 enheter (se
prop. 2009/10:125 s. 113 och 167).
13.2.6. Pausservering

Det finns inget matkrav för att erhålla serveringstillstånd för pausservering i foajéer till teatrar och
konserthallar under paus i föreställningar.
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14.

Slutet sällskap

Ett slutet sällskap innebär att medlemmarna av sällskapet är kända innan arrangemanget hålls.
Det ska finnas ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan
medlemmarna i sällskapet utöver tillställningen som ansökan avser. Om någon okänd kan lösa
medlemskap i entrén är det inte fråga om ett slutet sällskap. Med medlemmar i detta sammanhang
avses till exempel medlemmar i en förening men även bröllopsgäster eller anställda på ett företag.
Serveringstillstånd till slutet sällskap kan ges både till en bestämd grupp, företag eller förening, så
kallad klubbrättighet, eller till restaurangverksamhet som bedriver servering till olika slutna
sällskap, så kallat festvåningstillstånd.
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15.

Ansvarsfull servering

15.1. Rättsregel Ansvarsfull servering
Enligt 3 kap 5 § AL ska skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning, och den som säljer
alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället.
Enligt 8 kap 20 § AL ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på
grund av oordning och onykterhet undviks.
15.2. Riktlinjer Ansvarsfull servering
I Åre kommun ska serveringen av alkoholdrycker vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. För
att uppnå detta tillämpas STAD-metoden vilket är en modell som bygger på en samverkan mellan
myndigheter och krögarna inklusive utbildning av serveringspersonal. I kommunen erbjuds
utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” som ett led i STAD-metoden. Att delta i
kommunens utbildning främjar god samverkan och lokalkännedom mellan personalen och de
lokala myndigheterna. Tillståndshavarna ska även aktivt arbeta med en alkohol- och drogpolicy
samt bör ha en policy och handlingsplan mot hot, våld och sexuella trakasserier.
Vid servering och försäljning av hela flaskor med spritdryck, hinkar med öl, shotsbrickor eller
liknande bör särskild återhållsamhet iakttagas. Sådan typ av servering bör enbart ske i form av
bordsservering. Vid stort besöksantal och där överblickbarheten är begränsad bör servering som
inte är bordsservering ske efter modellen ”en enhet per synbar gäst”.
Serveringspersonal måste alltid säkerställa att servering av alkoholhaltiga drycker endast sker till
personer över 18 år och aldrig till personer som är påverkade av alkohol eller andra
berusningsmedel. Vid risk för langning av alkohol till underårig eller påverkad person ska
servering vägras.
All serveringspersonal bör delta i utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering som ett led i STADmetoden. Serveringspersonal som arbetar efter normtid (efter klockan 01.00) ska ha genomfört
utbildningen med godkänt resultat. Huvudregeln är att personalen genomfört kommunens
utbildning.

16.

Villkor
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16.1. Rättsregel villkor
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också
meddela olika slags villkor för att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar.
16.2. Riktlinjer villkor
Kommunen kan sätta villkor för serveringstillstånd i syfte att säkerställa en ansvarsfull och säker
servering i verksamheter som innehåller riskfaktorer. Exempel på vad som kan villkoras och
tidigare har villkorats i Åre kommun är:
• Alkohol och narkotikapolicy.
• Policy och handlingsplan mot hot, våld och sexuella trakasserier för tillstånd med
servering utöver normtid (efter klockan 01.00).
• Bordsservering på bad- och spaanläggningar, serveringar med bristande överblick samt
uteservering som skiljs från serveringsställe av en allmän gångväg eller annat mindre
område dit allmänheten har tillträde.
• Vid stort besöksantal och där överblickbarheten är begränsad kan tillstånd förenas med
att servering ska ske efter modellen ”en enhet per synbar gäst” eller andra
mängdbegränsningar.
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•
•

Serveringspersonal som serverar utöver normtid (efter klockan 01.00) ska ha deltagit i
utbildningen Ansvarsfull alkoholservering, se avsnitt 15. Ansvarsfull alkoholservering.
Tjänstgörande ordningsvakter förordnade av polismyndigheten på serveringsställen med
sen serveringstid, stort gästantal eller sådan verksamhetsinriktning som ökar risken för
ordningsproblem, till exempel afterski.

17.

Tillsyn

17.1. Rättsregel tillsyn
Enligt 9 kap 2 § AL har kommunen och Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan
som ska ges in till länsstyrelsen.
Enligt 9 kap 8 § AL får kommunen inhämta uppgifter från Polismyndighet, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten för tillsyn av sökandes personliga och ekonomiska lämplighet.
Enligt 9 kap. 13 § ska tillståndshavare lämna tillträde till lokaler och handlingar som rör
verksamheten.
Enligt 9 kap 14 § 2 st AL är en tillståndshavare skyldig att lämna statistiskt underlag för sin
försäljning genom en så kallad restaurangrapport.
Enligt 8 kap. 10 § har kommunen rätt att ta ut avgifter.
17.2. Riktlinjer tillsyn
Tillsynen i kommunen utförs på serveringsställen enligt den tillsynsplan som varje år fastställs av
socialnämnden. Målet är att samtliga serveringsställen ska få minst en kontakt per år med
kommunen. Eventuella anmärkningar om missförhållanden vid tillsyn kan leda till att en
utredning inleds och att förnyade remisser skickas till de berörda myndigheterna.
Missförhållandena kan även leda till förslag om åtgärder och sanktioner, se avsnitt 18 Sanktioner.
De uppgifter som framkommit med anledning av en tillsyn ska kommuniceras med
tillståndshavaren.
17.2.1. Förebyggande tillsyn

I förebyggande tillsyn omfattas kommunens arbete med information, rådgivning och utbildning i
syfte att förebygga att problem uppstår. Åre kommun arbetar bland annat efter STAD-modellen
och som ett led i den tillhandahåller kommunen utbildningen Ansvarsfull alkoholservering för
personal på serveringsställena. Kommunen anordnar även samverkansträffar med krögarna i
kommunen.
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17.2.2. Inre tillsyn

Inre tillsyn innebär dels att kommunen med hjälp av remisser och underrättelser från andra
myndigheter granskar den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd utifrån alkohollagens
krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av myndigheter
som Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Inre tillsyn innebär även att kommunen granskar
efterlevnaden av specifika bestämmelser i alkohollagen så som till exempel anställningskravet. Vid
inre tillsyn kan handläggare begära in tillståndshavarens räkenskaper, leverantörsfakturor eller
särskilda avtal. Tillståndshavaren är skyldig att vara behjälplig vid denna tillsyn och lämna ut de
handlingar handläggaren begär. En gång per år ska tillståndshavare lämna in en restaurangrapport
med statistik över sin försäljning.
17.2.3. Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär att kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framför
allt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Det
kan vara en rutintillsyn som inte är påkallad av någon särskild omständighet. Konkret är en yttre
tillsyn en bedömning över hur personalen arbetar på serveringsstället. Ordningen i och utanför
serveringsstället ska vara god. Märkbart berusade gäster ska nekas servering av alkohol och i vissa
fall avvisas. Förekommer underåriga på serveringsstället är det viktigt att dessa ej tillhandahålls
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alkohol vare sig via servering eller langning. Tillståndshavaren och dess personal ska aktivt verka
för att serveringsstället är fritt från narkotika, diskriminering och annan brottslig verksamhet.
Brandsäkerheten ska vara tillfredställande enligt gällande lagstiftning.
Från och med 1 juli 2019 får inte rökning förekomma i entréer eller på uteserveringar till
serveringsställen. Det område där rökning inte får förekomma vid entrén ska vara så väl tilltaget
utifrån utformning av platsen att en person kan vistas i entrén utan att märka av röken samt att
röken inte tar sig in i lokalen. Har man en så kallad krogkö är den inkluderad i den rökfria entrén.
Det är upp till verksamhetsutövaren att tillse att rökförbudet efterlevs. Den ansvarige ska sätta
upp skyltar och tydligt informera besökare/gäster om förbudet, och den ansvarige ska också vid
behov genom informationsgivning förmå de som bryter mot rökförbudet att upphöra med
rökningen. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten ska
verksamhetsutövaren ombe den rökande att lämna platsen. Polis eller ordningsvakt kan avvisa
eller avlägsna personen från platsen.
En yttre tillsyn kan genomföras genom så kallad samordnad tillsyn, då kommunen tillsammans
med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten eller andra
myndigheter besöker serveringsstället.
17.2.4. Påkallad tillsyn

Påkallad tillsyn kan vara både inre och yttre tillsyn som utförs då missförhållanden framkommit
via anmälan från annan myndighet eller allmänheten eller uppföljning av tidigare tillsyn.
17.2.5. Utökad tillsyn

Utökad tillsyn innebär en yttre tillsyn som görs utöver tillsynsplan vid särskilda tillfällen.
17.2.6. Tillsynsavgifter

Kommuner har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av näringsidkare som har
serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och
likställighetsprincipen. Aktuella tillsynsavgifter finns på Kommunens hemsida. Avgiften ska
ensidigt bära arbetet med tillståndsprövningen och tillsynsarbetet.

18.

Sanktioner
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18.1. Rättsregel sanktioner
Enligt 9 kap 17 § AL får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran,
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning.
Enligt 9 kap. 18 § AL ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om tillståndet inte längre
utnyttjas, om det förekommer brottslig verksamhet på serveringsstället utan att tillståndshavaren
ingripit eller om tillståndshavaren särskilt allvarligt brutit mot alkohollagen.
18.2. Riktlinjer sanktioner
Förekommer missförhållanden är Kommunen som tillsynsmyndighet skyldig att vidta åtgärder
mot tillståndshavaren. Det verktyg som Kommunen har att tillgå är administrativa sanktioner.
Dessa är erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd. En erinran kan meddelas till en
tillståndshavare som inte uppfyller de förutsättningar som gällde när tillståndet meddelades eller
som inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt lag. Vid allvarligare fall eller
upprepade förseelser kan en varning meddelas, detta kan göras även utan att ha föregåtts av en
erinran. Syftet med såväl erinran som varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att rätta
till de förhållanden som har föranlett erinran eller varningen. Vid upprepade förseelser eller grova
överträdelser eller brister kan socialnämnden återkalla serveringstillståndet utan ytterligare
varning. Ett serveringstillstånd ska även återkallas om tillståndet inte längre utnyttjas.
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19.

Folköl
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Vid försäljning av folköl gäller bestämmelserna i AL. Följande är viktigt att känna till:
1. Folköl är öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
2. Innan försäljning eller servering av folköl påbörjas ska det anmälas till kommunen (5 kap.
5 § AL, 8 kap. 8 § AL).
3. Lokalen där försäljningen ska bedrivas ska vara godkänd enligt livsmedelslagen samt vara
en butik avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel. Det ska även finnas mat till
försäljning på stället. Undantaget för det nyss angivna är bland annat tillverkare av folköl
(5 kap. 5§ AL).
4. Restaurangen som serverar folköl ska vara godkänd enligt livsmedelslagen, vara en
stadigvarande verksamhet och tillhandahålla mat under den tid som folköl serveras (8 kap.
8 § AL). Med servering innebär att drycken ska förtäras på restaurangen. Restaurang med
serveringstillstånd för öl behöver ej anmäla servering av folköl eftersom det omfattas av
serveringstillståndet.
5. Egenkontrollprogram ska finnas och hållas aktuellt. (5 kap. 5 § AL, 8 kap. 8 § AL).
6. Folköl får endast säljas till den som fyllt 18 år. Köparens ålder ska kunna kontrolleras (3
kap. 7 § AL)
7. Folköl får inte säljas till den som kan antas lämna ut folkölen till underårig (3 kap. 8 § AL)
8. Folköl får inte säljas om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel (3 kap. 8 § AL)
9. Folköl får inte säljas till den som kan antas lämna ut folkölen till någon berusad (3 kap. 9 §
AL)
10. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer folköl till underårig eller till någon som är
märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel kan dömas för olovlig
dryckeshantering. Det kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader (10 kap. 8 § AL).
11. Egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen vid begäran (9 kap. 15 § AL).
12. Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl ska för tillsyn lämna kommunen
tillträde till lokaler som omfattas av verksamheten samt lämna de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen (9 kap. 15 § AL).
13. Kommunen har rätt att genomföra kontrollköp (9 kap. 15a § AL).
14. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljningen (8 kap. 10 § AL).
Anmälningsblanketter och mer information om folkölsförsäljning finns på kommunens hemsida.
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