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Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun  
 

Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag, finns till för att begränsa alkoholens 

skadeverkningar och är mycket tydlig med att människors hälsa alltid ska gå före 

företagsekonomiska och näringspolitiska hänsynstaganden. Alkohollagen styr 

kommunens riktlinjer. 

 

Boxholms riktlinjer för serveringstillstånd ska: 

 Stödja alkoholhandläggarna så att handläggningen kan ske effektivt och 

likformigt. 

 Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsgivning. 

 Möjliggöra för sökande att på förhand bedöma om de kan beviljas 

serveringstillstånd. 

 Skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter tillämpas. 

 

 

ANSÖKAN 

Handläggningstider 

5 § alkoholförordningen 

 

När en komplett ansökan lämnats in till kommunen är handläggningstiden fram till 

beslut maximalt fyra månader. Kommunen strävar dock efter så korta 

handläggningstider som möjligt och målsättningen är att kunna besluta avseende: 

 

Nyansökan – ägarskifte  två månader  

Utvidgat tillstånd   två månader 

Utökade serveringstider  två månader  

Tillfälligt tillstånd till allmänheten  två månader 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap en månad 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 

om kunskapsprov är avlagt  två veckor 

Catering då lokalen är godkänd av  

Räddningstjänsten  två veckor 

 

Under sommarsäsongen kan handläggningstiderna bli längre än ovanstående. 

 

Då en komplett ansökan är inlämnad och utredningen kan inledas, skickas en 

bekräftelse till sökande om detta. 
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ÄRENDETS GÅNG 

Boxholms kommun har samverkansavtal med Motala kommun. I samverkansavtalet 

ingår också Mjölby, Ödeshög, Vadstena och Finspångs kommuner. Boxholms 

kommun ansvarar för diarieföring, beslut samt avgifter. Motala kommun ansvarar för 

handläggning och tillsyn. 

 

Handläggarna svarar alltid på frågor om vad som gäller för att kunna få ett 

serveringstillstånd, vilket framgår av 8 kap 9 § alkohollagen 

 

Utbildning i metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” av restaurangens 

serveringspersonal ser kommunen som en bra åtgärd för att säkerställa en god och 

trivsam miljö på restaurangen. 

 

Ansökan skickas till Boxholms kommun för diarieföring. Ansökan skickas sedan 

vidare till Motala. Vid varje ansökan om serveringstillstånd från någon som inte 

redan har ett serveringstillstånd ska ett skriftligt prov avseende bland annat 

kunskaper i alkohollagen avläggas. Detta regleras i 8 kap 12 § alkohollagen. 

Kostnaden för ett prov ingår i ansökningsavgiften. För två ytterligare prov måste en 

extra avgift betalas. Har inte godkänt resultat uppnåtts efter tre prov avslås ansökan 

och delar av ansökningsavgiften återbetalas. Minst hälften av de nya ägarna ska i 

regel avlägga godkänt kunskapsprov för att ett permanent tillstånd till allmänheten 

ska kunna erhållas. 

 

En ansökan som inte är komplett avskrivs en månad från det att två påminnelser om 

begärda kompletteringar skickats, om inga handlingar från sökande inkommit till 

kommunen. 

 

De dokument som ska bifogas ansökan framgår av ansökningsblankett. Boxholm, 

Motala samt övriga samverkanskommuner har en gemensamma 

ansökningsblanketter. 

 

Remisser  

 8 kap 11 § alkohollagen 

 

Vid ansökan inhämtar kommunen remissyttrande från andra myndigheter för att 

kunna bedöma om serveringstillstånd ska kunna meddelas. Vid den slutliga 

bedömningen läggs stor vikt vid vad som framgår i yttrandena. 

 

Kommunen ska alltid inhämta remissyttrande från polisen vid ansökan om ett 

stadigvarande tillstånd såväl till allmänheten som till slutet sällskap. Detta ska även 

ske vid prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Remissyttrandet 

ska deklarera polisens ställningstagande ur ordningssynpunkt vid servering och kan 
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också ange huruvida sökanden återfinns i myndighetens register. Mycket stor hänsyn 

tas till polisens ställningstagande. 

 

För att brandsäkerheten ska vara tillgodosedd i serveringslokalen inhämtas också ett 

remissyttrande från räddningstjänsten. 

 

Från skattemyndigheten inhämtas alltid ett remissyttrande avseende sökandes 

ekonomiska vandel. Här efterfrågas huruvida bolaget har F-skattsedel, är AG-

registrerat, är momsregistrerat, eventuell skatteskuld, betalningsuppmaningar under 

tre år, restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten, om inkomstdeklaration 

lämnats etc. Vidare lämnar skattemyndigheten uppgift om bolagsföreträdarna och 

huruvida dessa deklarerat under de senast tre åren och vad inkomsten av tjänst varit 

liksom överskott/underskott av kapital och om skatteskuld föreligger för indrivning 

hos kronofogdemyndigheten 

 

Miljöförvaltningen får yttra sig över om lokalen är godkänd för livsmedelshantering 

samt hur man bedömer att en etablering skulle påverka ur miljösynpunkt vad gäller 

till exempel buller.  

 

Remisser kan i förekommande fall inhämtas även från andra myndigheter bland 

annat kronofogdemyndigheten.  

 

Skäl för avslag 

8 kap 17 § alkohollagen 

 

Vissa omständigheter kan göra att förutsättningar för ett tillstånd inte föreligger. 

Exempel på detta är:  

 

- Om det kan antas att omgivningen störs av verksamheten. 

- Restaurangverksamheten eller dess nöjesutbud vänder sig mot ungdomar. 

- Restaurangetablering i närhet av idrottsanläggningar. 

- Serveringstillstånd i anslutning till trafikleder. 

- Etablering där annan hänsyn till ungdomar måste tas. 

- Severingstillstånd i livsmedelsbutik. 

 

Tillsyn  

9 kap 2 och 3 §§ alkohollagen 

 

Kommunen har enligt alkohollagen tillsynsansvar för att säkerställa att servering och 

marknadsföring av alkoholdrycker sker på ett tillfredsställande sätt. I Boxholms 

kommun ansvarar handläggare i Motala för tillsynen på krogarna. 
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Man skiljer på olika typer av tillsyn. 

 

- Förebyggande tillsyn där kommunen genom information och 

utbildningsverksamhet kan bistå med att sprida kunskaper om hur 

alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. 

 

Kommunen tillämpar metoden ansvarsfull alkoholservering och i samarbete 

med övriga kommuner i västra Östergötland och Länsstyrelsen erbjuds 

kommunens krögare årligen tvådagars utbildning för sin serveringspersonal 

som syftar till att göra krogmiljön trevligare och säkrare. 

 

- Inre tillsyn ska ske genom kontroll av tillståndshavarens personliga och 

ekonomiska förhållanden. Ofta sker detta genom ett remissförfarande och 

tillsammans med andra myndigheter. En mycket noggrann inre prövning ska 

göras under utredningen då någon söker tillstånd att permanent få servera 

alkohol till allmänheten. 

 

- Yttre tillsyn ska ske direkt på serveringsstället och riktar sig främst mot att 

säkerställa att ordning och nykterhet är tillfredsställande. Den yttre tillsynen 

kan vara samordnad och ske tillsammans med andra myndigheter exempelvis 

polis eller skattemyndighet. 

 

- Tillsyn kan också ske på förekommen anledning. All tillsyn ska 

dokumenteras. 

 

Tillsynen beskrivs närmare i kommunens Tillsynsplan. 

 

Avgifter 

8 kap 10 § alkohollagen 

 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövning och tillsyn. Dessa avgifter 

beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Serveringstider 

8 kap 19 § alkohollagen 

 

Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken 

och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga skäl. Vid 

prövning av serveringstider ska alltid beaktas om serveringstiden kan medföra 

olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den kan innebära särskild risk 

för människors hälsa. Normal serveringstid i Boxholms kommun är 11.00 – 01.00. 
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Polisens yttrande ska alltid inhämtas vid fastställande av serveringstid. 

 

Yttrande från miljöförvaltningen kan också inhämtas, speciellt då ansökan sträcker 

sig utanför ”normalserveringstiden”. 

 

Dryckessortiment 

8 kap § 2 och § 22 alkohollagen 

 

Tillståndshavare ska erbjuda motsvarande lättdrycksalternativ som det finns 

alternativ för alkoholhaltiga drycker. Detta innebär att en tillståndshavare som 

serverar rött och vitt vin med alkohol också ska kunna servera rött och vitt vin utan 

alkohol. Läsk och mineralvatten ska alltid serveras.  

 

Ordning och nykterhet 

3 kap 5 § och 8 kap 20 § alkohollagen 

 

Att ordning och nykterhet råder vid servering av alkoholdrycker är de viktigaste 

faktorerna för att en trivsam krogmiljö ska kunna råda.  För att detta ska kunna bli 

verklighet måste serveringen ske med ansvar och måttfullhet. Därför ska kommunen 

i sin tillsyn prioritera detta. Dessutom: 

 

- Servering av spritdrycker ska inte tillåtas vid festivaler och andra tillfälliga 

tillstånd till allmänheten annat än i undantagsfall.  

- Kommunen ska uppmana näringsidkarna att ta fram en drogpolicy för sina 

näringsställen. 

- Kommunen ska också uppmana tillståndshavarna att ge sin personal 

möjlighet att delta i utbildning som ges i Ansvarsfull alkoholservering. 

 

Uteserveringar  

8 kap 14 § alkohollagen 

 

För uteserveringar tillämpar kommunen i normalfallet en serveringstid till kl. 23.00. 

och serveringen ska vara utrymd 23.30. Detta med omtanke av de närboende. 

Uteserveringen måste vara klart avgränsad med ett staket eller liknade och 

serveringspersonalen måste kunna ha överblick över hela ytan. Placeringen måste 

också ha gatukontorets tillstånd och om plan och byggavdelningen så beslutar, ha 

bygglov. 

 

Villkor 

Då ett tillstånd meddelas kan kommunen ge detta under vissa villkor. Exempel på 

villkor kan vara: 
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- Att ett visst antal ordningsvakter anlitas. 

- Olika utrymningstider för uteservering och restaurangens övriga lokaler. 

- Att personal vid sen servering genomgått utbildning i Ansvarsfull 

alkoholservering eller annan likvärdig utbildning. 

 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

8 kap 2 § alkohollagen 

 

Prövning av ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten prövas 

noggrannare än en ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. 

 

Den som ansvar för serveringen vid tillfälliga tillstånd till allmänheten ska vara 

godkänd som ansvarig för alkoholservering enligt alkohollagen. 

 

Markupplåtelse ska ha beviljats vid servering utomhus.  

 

Tillredd mat ska tillhandahållas. 

 

Betryggande tillsyn måste kunna garanteras. 

 

Serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta. 

 

Vid ansökan om serveringstillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap ska 

arrangören exakt veta vilka personer som kommer. Slutet sällskap är en begränsad 

krets av personer som har något gemensamt intresse i förening eller annan 

sammanslutning utöver den ifrågavarande tillställningen. 

 

Insläpp av nya gäster under pågående tillställning är inte tillåtet. Om entréavgifter tas 

ut och lokalen är öppen för nya gäster under tillställningen medför att serveringen 

bedrivs till allmänheten. 

 

Annonsering i massmedia eller dylikt är inte tillåtet. 

 

Någon form av tillredd mat ska serveras. 

 

Även här ska ansvarig, oftast föreningens ordförande, avlägga kunskapsprov innan 

servering får ske. 

 

 

 

 

Riktlinjerna revideras ojämna år av IFO-chef. 
 


