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Alkohollag (2010:1622) trädde i 
kraft 1 januari 2011 

Nu i nya lagen 2011:  
 

blir handeln med alkoholhaltiga preparat fri, 

 

begreppet ”folköl” tas in i lagtext, liksom ”andra jästa 
alkoholdrycker”, 

 

den som bedriver cateringverksamhet kan nu erhålla ett 
stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap.  
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Alkohollag (2010:1622) trädde i kraft 1 januari 2011 

forts. nu i nya lagen 2011:  
 

 rums-servering på hotell tillåts, 
 

möjlighet för flera tillståndshavare införs få tillstånd   
utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme, 

 

  krav på köksutrustning och matutbud  tydliggörs,   
 

kunskapsprov i alkohollagen införs.                  mm.  
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  Kunskapsprov i Alkohollagen 
 Kommunen anordnar prov i alkohollagen och 

utbildning i ansvarsfull alkoholservering.  

 Prov i alkohollagen görs hos alkoholhandläggare via 
uppkoppling till Folkhälsomyndigheten 

 info@folkhalsomyndigheten.se  
växel: 010-205 20 00 

 Länsstyrelserna håller föreläsningar, utbildningar, 
workshops om alkohol & drogprevention, tobak, e-
cigaretter, mm. www.lansstyrelsen.se  
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Alkohollagen (2010:1622) 
Innehåll: 
1 kap. Inledande bestämmelser  
2 kap. Tillverkning m.m.  
3 kap. Allmänna bestämmelser om försäljning  
4 kap. Partihandel m.m.  
5 kap. Detaljhandel  
6 kap. Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat  
7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker  
8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 
9 kap. Tillsyn m.m.  
10 kap. Överklagande  
11 kap. Straffbestämmelser  
12 kap. Förverkande  
13 kap. Register  
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  Alkoholdrycksliknande preparat 
 Ett alkoholdrycksliknande preparat innehåller mer än 2,25 

volymprocent alkohol och kan vara alkoholhaltig glass, frusna 
drinkar och jello-shots, gelégodis med whiskysmak eller liknande 
produkter avsedda att konsumeras på ett sätt som gör det möjligt 
att bli berusad även om det inte har tillverkats med något 
berusningssyfte från början från producentens sida.  

 

 Från 1 juli 2019 krävs serveringstillstånd för att få servera dessa 
produkter. Gäller  enbart nya tillstånd från detta datum, ej redan 
beviljade tillstånd före 1/7-19.  
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Alkohollagen (2010:1622) 

Skyddslagstiftning 

  

Värna om folkhälsan 
- Detaljhandelsmonopol 

- Åldersgränser  

- Serveringsregler för restauranger  

- Införselregler och alkoholskatt 

 

 

 
 

Kommunen tillstånds- 
och tillsynsmyndighet 

 

Övergripande mål 
- Minska Berusningsgraden 

- Förebygga skador 

- Förhindra servering till 
minderåriga 
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ALKOHOL  DRYCKER 
 ALKOHOLDRYCK = de har en 

alkoholhalt som överstiger 2,25 
volymprocent 

 
 

 LÄTTDRYCK = en lättdryck kan 
vara helt fri från alkohol eller ha en 
alkoholhalt upp till 2,25 
volymprocent 

 
 

 SPRITDRYCK = avser en 
alkoholdryck som innehåller sprit  
 
 
 

 

 ÖL = öl med en alkoholhalt om 
högst 2,25 volymprocent är en 
lättdryck 

 
 

 FOLKÖL = har en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 men inte 3,5 
volymprocent 

 
 

 STARKÖL = öl med en 
alkoholhalt som överstiger 3,5 
volymprocent 
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forts. ALKOHOL  DRYCKER 
 
 

 

 VIN = är en alkoholdryck som inte 
överstiger 22 volymprocent. 
Överstiger den 22 
volymprocent är det en 
spritdryck.  
 

 
 JÄST ALKOHOLDRYCK = t ex 

cider, fruktviner, bärviner, 
maskrosvin och mjöd.  
 
 
 
 
 

 
 ALKOHOLHALTIGT PREPARAT 

= är inte enhetligt och utgör ett 
brett spektrum av produkter av 
olika slag, då det finns produkter 
för förtäring och andra som inte 
får förtäras. De innehåller mer än 
2,25 volymprocent alkohol.  
 

 ALKOHOLDRYCKSLIKNANDE 
PREPARAT = t ex alkoglassen och 
liknande. En produkt för att 
användas som berusningsmedel. 
Innehåller mer än 2,25 
volymprocent alkohol.  
 
 
 

11 



  VOLYM PROCENT 
 

 VOLYM PROCENT betecknar en hundradel av en 
volym.  

 

 VOLYM PROCENT används till vardags för att ange 
blandningsförhållandet mellan olika ämnen i 
vätskeblandningar, bland annat för att ange 
alkoholhalten i drycker.    
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    Alkohol kan skada din hälsa 
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   Alkohol kan skada din hälsa: 
 

att börja dricka i tidig ålder ökar risken för  
alkoholproblem;  

 

 är beroendeframkallande; 
 

  kan orsaka nerv- och hjärnskador; 
 

kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel; 
 

kan orsaka hjärnblödning och cancer; 
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   forts.  Alkohol kan skada din hälsa: 

   

varannan förare som omkommer i singelolyckor i 
trafiken är alkoholpåverkade; 

 

hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet; 
 

alkohol i samband med arbete ökar risken för 
olyckor; 

 

barn som får dricka alkohol hemma dricker 
sig berusade oftare än andra barn.  
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Effekter av vad och hur  
du dricker avgörs av: 
 Hur mycket och hur snabbt du dricker; 

 Hur starka drinkar du dricker; 

 Hur mycket du väger;  

 Om du är man eller kvinna; 

 Om du äter samtidigt som du dricker. 

 OCH 

 Det finns ett klart samband mellan berusning och våld. 

 Alkohol kan skada hjärnans utveckling hos unga 
människor eftersom     hjärnan inte har vuxit klart 
förrän vid drygt 20 års ålder. 
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- Hur påverkas du av alkohol? 
1. TANKAR: alkohol påverkar först de delar av hjärnan där 

dina tankar finns. 

2. KÄNSLOR: därefter påverkar alkoholen centrat där 
känslor sitter. 

3. KOORDINATION: nästa steg är påverkan på lilla hjärnan 
där centra för koordination och balans sitter. 

4. VAKENHET: som sista steget är centrat för vakenhet som 
påverkas och där du kan bli medvetslös och hela systemet 
kan slås ut av hjärtfunktionen, andningen, blodtrycket, 
och så vidare. Du kan nu bli akut alkoholförgiftad.  

5. LIVSHOTANDE TILLSTÅND: kräver medicinsk 
behandling.  
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       ALKOHOL LAGEN SKA: 
 

Förebygga och minska risken för sociala och 
medicinska skador. 

 

Att begränsa drickandet och motverka alkoholskador 
är ett övergripande mål för Sveriges alkoholpolitik. 

 

Lagens regler för servering är till för att skydda 
framför allt unga människor. 
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   forts. ALKOHOL LAGEN SKA: 
 

En viktig del i alkoholpolitiken är att minska 
berusningsdrickandet. 
 

 

Lyckas det kan bland annat skador och våld som beror 
på för hög alkoholkonsumtion hållas nere.  
 
 

Servering av spritdrycker, vin och starköl ska bara ske 
på restauranger vars huvuduppgift är att servera 
mat.      

Dryck är ett komplement.    
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ALKOHOL och RISK DRICKANDE:  

 KVINNA:  
 En kvinna bör inte dricka mer 

än sammanlagt 9 
standardglas under en vecka 
och aldrig mer än 3 glas vid 
samma tillfälle.  

 

 En kvinna tål i regel mindre 
alkohol än en man. Om en 
kvinna dricker två tredjedelar 
av den mängd en man 
dricker, så kommer de upp i 
ungefär samma promillenivå. 
En kvinna väger oftast mindre 
och har mindre vätska i 
kroppen.  

 MAN: 
 En man bör inte dricka mer 

än sammanlagt 14 
standardglas under en vecka 
och aldrig mer än 4 glas vid 
samma tillfälle.  
 

 Alkoholen försvinner inte 
snabbar ur kroppen för att du 
motionerar, bastar, äter en 
kraftig måltid eller på grund 
av vilken alkohol du dricker. 
Du kan däremot uppleva att 
du mår bättre, men 
alkoholens nedbrytning 
påverkas inte.  
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      Krav    
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    KRAV PÅ MAT SERVERING: 
Ett varierat och komplett utbud av mat ska kunna serveras 

under hela öppettiden. 
 

Under sena kvällar kan det vara tillräckligt att restaurangen 
erbjuder ett par rätter, till exempel pytt i panna och 
lasagne.  

 

Gästerna blir helt enkelt mindre berusade om de äter mat i 
samband med att de dricker alkohol.  

 

En bra måltid kan nästan halvera alkoholhalten i blodet.   
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KRAV SERVERINGSANSVARIGA:  
PERSONLIGT ANSVAR: ORDNING OCH NYKTERHET:  

o  Alla som serverar alkohol har 
ett personligt ansvar för hur 
de sköter serveringen.  

 

o Om en servitör/servitris serverar 
en gäst som är märkbart 
påverkad (av alkohol eller något 
annat berusningsmedel), så kan 
hen personligen ställas till svars 
för detta. Straffet är böter eller 
fängelse i upp till sex 
månader.  

o Lagens krav på återhållsam 
servering av alkoholdrycker 
innebär att serveringen ska 
avbrytas innan gästen blir så 
påverkad att hen måste 
avvisas.  

o Det är god service att ta hand om 
gästen så väl att de aldrig 
behöver avvisas! 

o Personalen bör också vara 
uppmärksam på narkotika i 
serveringslokalen. 

23 



Tillstånd knutet till lokalen:  
Serverings LOKALEN: Serverings OMRÅDET: 

 ska vara utformad så att det 
är möjligt för personalen att 
hålla kontroll; 

 den som har tillståndet och 
de som är 
serveringsansvarig 
personal – har ansvar för att 
ingen som är märkbart 
påverkad eller yngre än 18 år 
dricker alkohol; 

 servering av alkohol sker i 
serveringslokalen.  

 

 det är ett lagbrott att 
servera eller låta gäster bära 
med sig alkoholhaltiga 
drycker utanför 
serveringsområdet; 

 gästerna får heller inte ta med 
sig in alkoholhaltiga drycker 
in i serveringslokalen;  

 serveringslokalen måste 
vara godkänd som 
livsmedelsanläggning.  
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Att söka serveringstillstånd: 
SERVERINGSTILLSTÅND SÖKS HOS KOMMUNEN:  
 

• se kommunens checklista vilka underlag som ska bifogas ansökan. 
 

Remisser för yttrande från kommunen skickas till 
Polis(obligatorisk), räddningstjänst, skatteverket, 
kronofogden , miljökontoret.  

 

Besök ska göras hos sökande för att besiktiga 
serveringslokalen.  
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forts. Att söka serveringstillstånd: 

 

Utredning ska visa på sökandes:  
 

• kunskaper i alkohollagen (kunskapsprov hos 
kommunen eller intyg); 

 

• lämplighetsbedömning utifrån remissvar och 
helhetsbedömning;  

 

Beslut tas av alkoholhandläggare eller politisk 
nämnd/politiker.  
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Krav på sökande genom 
LÄMPLIGHETS PRÖVNING 

 
 För att erhålla ett serveringstillstånd måste sökanden visa 

på personlig lämplighet: 
 

 sökande ska ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen 
och uppvisa att serveringsverksamheten finansieras på ett 
korrekt sätt; 

 

 att sökanden inte är olämplig via sin bakgrund av tidigare 
brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsel; 

 

 ekonomisk lämplighet (vandel: allmän & ekonomisk 
skötsamhet); 

 

bedömning omständigheter i övrigt av vikt för tillståndet.  
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  STADIGVARANDE Serveringstillstånd 
 
Till Slutna Sällskap  Till Allmänheten 

 Klubbrättighet: för ett visst 
sällskap som förening, 
företag, klubb, krävs att 
medlemskretsen är känd före 
det tilltänkta arrangemanget. 

 Festvåningsrättighet: en 
restaurangrörelse som på 
beställning bedriver servering 
till olika slutna sällskap i en 
specifik lokal.  

 Krav på: personlig 
lämplighet, lokalernas 
lämplighet, matutbud, 
alkoholpolitiska olägenheter 
och kunskap om 
alkohollagstiftningen.  

 Får medges endast: om 
serveringsstället har eget kök 
i anslutning till serverings 
lokalen,  lagad tillredd mat.  
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   Tillfälligt Serveringstillstånd 
     Till Slutna Sällskap      Till Allmänheten 

 Förening, företag, annat 
slutet sällskap som privat t ex 
ett bröllop, ett 50-års kalas, 
etc. om alkohol säljs t ex i bar. 

 En enstaka tidsperiod där 
flera händelser är inräknade  
t ex   en förening som 
anordnar något för sina 
medlemmar under en 
sammanhängande period.  

 

 Restaurang, Festival, 
Trafikservering på tåg, båt, 
flyg. 

 

 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.  
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      Catering verksamhet 
 Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 4 §: 

 

 Den som bedriver cateringsverksamhet ska ha ett eget kök 
för tillredning av mat. 

 

 Cateringverksamhet för slutna sällskap kan erhålla 
stadigvarande serveringstillstånd ett s.k. cateringtillstånd, trots 
att det inte finns någon fast serveringslokal att koppla 
serveringstillståndet till. 

 

 Skyldighet att i förväg anmäla till kommunen den lokal man då 
avser använda för serveringstillstånd. Lokalen ska vara godkänd av 
kommunen. Kommunen ska kunna utöva tillsyn i lokalen.  
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   CATERING TILL ALLMÄNHETEN 
 

 Ansökan till kommunen om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten, t ex festival. 

 

 Krävs yttrande i vanlig ordning från Polismyndighet, 
med flera.  

 

 Utredning och bedömning före beslut.  
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          SERVERINGSTIDER 
 

 Till allmänhet eller till slutet sällskap: 

 

 Om inte tillsynsmyndigheten – kommunen – 
beslutar annat får servering av spritdrycker, vin, 
starköl eller alkoholdrycksliknande preparat – 
påbörjas tidigast klockan 11:00 och avslutas senast 
klockan 01:00. Vardagar som helgdagar.  
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          SERVERINGSTILLSTÅND 
 

 AL, 1 kap. 11 § andra stycket: Servering i alkohollagens 
mening under förutsättning att intag sker på stället. 

 

 Att köra ut färdiglagad mat och alkoholdryck till kunden 
som tar emot leveransen vid sin dörr är inte servering. 

 

 Strid med lagen om tillståndshavaren levererar mat och 
alkoholdryck - då bedrivs detaljhandel.  

 

 Cateringföretag skall inte leverera alkoholhaltig dryck 
hem till kund om inte också catering servering av mat 
levereras och cateringen förekommer under den tid 
som alkoholservering sker.          ETT LAG-KRAV!  
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Undantag krav på serveringstillstånd  

 

AL, 8 kap. 1 a § Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för 
deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig 
försäljning av alkohol- eller lättdrycker. (SFS 2012:205) 

 

Samtliga förutsättningar i punkterna 1-3 ska vara uppfyllda. 
Exempel på detta kan vara en tillställning i slutet sällskap med mat och 
dryck till självkostnadspris, mat- & dryckesservering.   

      OBS!    EJ BARFÖRSÄLJNING!     Krävs serveringstillstånd!  
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Vilka uppfyller inte kravet? 
 

Tillstånd ska enligt alkohollagen inte medges om 
enbart enklare mat såsom t ex smörgåsar, 
hamburgare, varm korv erbjuds. 
 

Det innebär att: 

gatukök och caféer inte enligt alkohollagen ska komma i 
fråga för serveringstillstånd. 
 

Restauranger vars verksamhet i huvudsak är inriktad på 
barnfamiljer och ungdomar ska heller inte komma ifråga 
för serveringstillstånd, enligt alkohollagen.  
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      Regler   
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      GÄLLIVARE KOMMUN 
              REGLER                   TAXOR 

 

 Här finns kommunens 
beskrivning av vad som 
förväntas av den som söker 
serveringstillstånd  

 eller har frågor om pågående 
serveringstillstånd om vad 
som gäller.   

 

 Här finns kommunens taxor 
för ansökningsavgifter och för 
tillsynsavgifter. Dessa avgifter 
indexuppräknas varje år.  

 

 Det finns en fast tillsynsavgift 
och en rörlig tillsynsavgift 
kopplat till omsättningen av 
alkoholdrycker.  
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      SERVERINGSLOKALERNA: 
Ute servering:  

TILLSTÅND ATT SERVERA 
ALKOHOL:  

Tillståndet för uteservering 
söks hos Polismyndigheten 
varje år.  

Tillståndet för alkohol 
serveringen söks hos 
Kommunen.  

Ute serveringen ska vara 
tydligt avgränsad för att 
hindra att alkoholdrycker  
langas till personer under 18 
år.  

Enligt alkohollagen finns 
det ingen generell rätt att 
få serveringstillstånd. 

Kommunen ska alltid göra 
en individuell prövning för 
att bedöma risken för 
olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors 
hälsa och att alkohollagen 
kan följas för sökt tillstånd.  
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Alkohollagen och Serveringstillstånd 
 

  FRÅGOR??? 
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   KROGEN  
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       SAMORDNAD TILLSYN 
 

 Gällivare kommun och Polismyndigheten i 
Gällivare gör regelbundet samordnad tillsyn ute 
på restauranger och krogar och vid olika utomhus 
event.  

 

 Det handlar om Rättssäkerhet och Tillståndshavarens 
ansvar för Ansvarsfull Alkoholservering.  

 

 Kommunen har en Tillsynsplan för denna verksamhet. 
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        TILLSYNSOMRÅDEN 
 Ordning och nykterhet 

 Aktiv påverkan  

 Marknadsföring 

 Ålder 

 Mat 

 Serveringstider 

 Serveringstillståndet 

 Återkoppling till tillståndshavaren 

 Tillsynsrapport skrivs av kommunen  
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Krav på Serveringslokal  
 

Serveringsyta 

 

Kök 

 

Brandsäkerhet 
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Diskoteksbranden i Göteborg 1998 

63 personer omkom och omkring 200 skadades 

375 ungdomar i åldern 12–25 år befann sig i lokalen, 
som var godkänd för 150 personer 

 

Därför är det av stor vikt att: 

Hålla det begränsade personantalet som får vistas i 
lokalen 

Se till att alltid hålla nödutgångar fria 

Viss bredd i trappor och i utgångar 
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Film 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N9DqR
fVdyFo  
 
BRANDEN I GÖTEBORG  29-30/10-1998 
 

 Utredningen, som antagit namnet 
Utredningen om erfarenheter av branden i 
Göteborg, överlämnar sitt betänkande 
Branden i Göteborg 29–30 oktober 1998 – En 
sammanfattning (SOU 2000:113). Stockholm i 
december 2000.  

 Lagen skärptes efter branden.  
 
Natten till fredagen den 30 oktober 1998 
inträffade i centrala Göteborg en brand i en lokal 
där ca 400 ungdomar samlats till fest. Till följd av 
branden omkom 63 unga människor och drygt 
200 skadades svårt. De omkomna var mellan 12 
och 20 år (de flesta mellan 14 och 18 år).  
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Serveringstider 
 

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker 11:00-01:00    
 Hur ser tillståndet ut? 

 

Utrymning 30 minuter efter serveringstidens 
utgång 

 

Folköl – ingen tidsbegränsning för folköl 
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Stadigvarande serveringstillstånd 

 

Allmänheten 

 

Slutna sällskap 

 

Årligen under viss tid 

 

Året runt 
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Tillfälliga serveringstillstånd 
 

Enstaka tillfälle 

 

Enstaka period 

 

Till allmänheten eller Slutet sällskap 
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Matkrav 
 

100 år – Krav på matservering sedan 100 år tillbaka. 

 

Mat utbudet – Ska vara varierat.  

 

Lättdrycker – alkoholfri, kan vara en dryck med 
alkoholhalt upp till       2,25 volymprocent. 
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Förvarings- och förtäringsförbud 
 
 
 
 
 

 Endast de alkoholdrycker som serveringsstället har tillstånd att 
servera, får finnas på serveringsstället 
 

 Endast de alkoholdrycker som serveringsstället har tillstånd att 
servera, får förtäras på serveringsstället 
 

Det är inte tillåtet för en gäst (eller annan person) att medta 
alkoholdryck från serveringsstället 
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Varför viktigt med ansvarsfull 
alkoholservering? 

Koppling alkohol- och våld 
 

-  Ökat drickande leder till mer våld 
 

-  Stor mängd av det alkoholrelaterade våldet sker på krogen 
 

-  Måttlig misshandel kostar samhället 200 000kr och uppåt  
 

-  I över 60% av misshandelsfallen är gärningsmannen 
berusad 
 

-  Alkoholen sedativ – hämmande 
 

 Minska det restaurangrelaterade våldet 
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Ansvarsfull alkoholservering 

Ansvarsfull alkoholservering  

är en vetenskapligt beprövad 
arbetsmetod för att förebygga,  

minska alkoholrelaterat våld och 
skador i restaurangmiljöer,  

skapa en bättre arbetsmiljö  

för krogpersonalen. 
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forts. Ansvarsfull alkoholservering 

Detta uppnås genom att krogar och restauranger 
inte serverar alkohol till berusade gäster och inte 

heller till gäster under 18 år.  

 

Metoden, som bygger på samverkan mellan 
myndigheter och branschen, utbildning av 

restaurangpersonal och ökad tillsyn 
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forts. Ansvarsfull alkoholservering 

Ansvarsfull alkoholservering är en 
vetenskapligt beprövad arbetsmetod  

 

för att förebygga och minska alkoholrelaterat 
våld och skador i restaurangmiljöer och skapa 

en bättre arbetsmiljö för krogpersonalen. 
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forts. Ansvarsfull alkoholservering 
 

Huvudansvaret idag  

ligger på  

myndighetssamverkan  

på kommunnivå.  
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Serveringsansvarig 
 

Lämplig för uppgiften 

 

20 år 

 

Utses av tillståndshavaren 
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Ordning och nykterhet 
 

Återhållsam servering 

 

Märkbart påverkad 

 

Personligt ansvar 
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Berusning 
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forts ordning och nykterhet 

 

Stök i olika former 

-  Stämningsläget 

-  Glas splitter 

-  Glasflaskor 

-  Dofter 

-  Spyor 
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Är alla välkomna på krogen? 
 

 Skyldigheter och befogenheter som 
ordningsvakt: 
 

 Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att 
lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt.  
 

 Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och 
ska lämna rapport när de får kännedom om brott. 
 

 Diskrimineringsgrund: sexuell läggning, religion, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning.  
 

- Generellt sett ingen rättighet att komma in på krogen, 
krogen väljer sina gäster - så länge man inte nekar på 
diskriminerande grunder! 
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Personer under 18 år 
 

Underåriga får inte serveras alkoholhaltiga 
drycker, inte ens med föräldrarnas godkännande 

 

- Serveringspersonalen är skyldig att förvissa sig om 
åldern på den person som ska förtära alkoholdrycken 

 

 Olovlig dryckeshantering Alkohollagen 11 kapitlet 8 § 
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20 år på Systembolaget  
men 18 år på Restaurangen 

 

Därför är det 20 år på Systembolaget: 
 

 Riksdagen har bestämt att man blir myndig vid 18 
års ålder. Då får man köpa alkohol på restaurang. 
På Systembolaget gäller 20 år. Detta har två skäl: 

 

 Langningen av alkohol skulle sannolikt krypa ned i 
åldern med en lägre åldersgräns. Äldre pojk- och 
flickvänner, kompisar och syskon är en vanlig väg 
för tonåringar att få tag på alkohol. 
 

63 



forts. 20 år på Systembolaget  
men 18 år på Restaurangen 

 

På restauranger finns personal 
som enligt alkohollagen har 
ansvar för att inte servera 
personer som är för berusade.  
 

Samma kontroll finns inte för 
alkohol som köps på 
Systembolaget. 
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Personligt ansvar: exempel 

 

 

 

 

Bartender serverade en stor starköl till en 

märkbart påverkad person som satt vid ett 

bord. 

 

Personen satt och sov  

Dagsböter (30st á 30 

kr) 900kr 

Samt 500 kr till 

brottsoffermyndigheten 

Krogen: Muntlig erinran 

Bartendern: skulle 

avskedas 

Bartender sålde en flaska vin till två 

kvinnor som satt vid ett bord. Bartendern 

kontrollerade inte legitimation då han 

trodde att entrévärden gjort detta. Vidare 

fanns det två vinglas ståendes på bordet. 

Bartendern utgick därför från att någon 

kollega redan frågat efter leg. 

 

Kvinnorna var 17 år. 
 

  

Dagsböter 9000 kr (60 st 

á 150 kr) samt 500 kr till 

brottsoffermyndigheten 

och 2000 kr i 

rättegångskostnader 

Olovlig dryckeshantering, böter eller fängelse i högst 6 månader  
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forts. Personligt ansvar  

 

 Några poliser kommer in på en krog och ser ungdomar 
som är så berusade att de måste omhändertas. En 
bartender serverar en av ungdomarna starköl utan att 
kontrollera åldern på denne.  

  

 Poliserna begär legitimation av en av ungdomarna och 
det visar sig att personen är 17 år.  

 

Bartendern, som 

arbetat 20 år i 

yrket, döms till 30 

dagsböter á 200 

kronor, totalt 6000 

kronor. 

Olovlig dryckeshantering, böter eller fängelse i högst 6 månader  
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Försäljningsmetoder och animeringsförbud: 

Det är inte tillåtet att cateringföretag levererar 
alkoholhaltig dryck hem till folk. Catering handlar 
om att servera gäster på plats och närvara under 
den tid som alkoholservering sker.  

 

Om en tillståndshavare levererar mat och alkoholdryck 
till kunden bedriver denne detaljhandel med 
alkoholdrycker vilket är strid med lagen.  

 

Det är aldrig tillåtet att bjuda på alkohol på ett 
serveringsställe.  
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forts. Försäljningsmetoder och animeringsförbud: 

Särskild måttfullhet krävs av tillståndshavare vid 
marknadsföring! Reklam eller annan 
marknadsföringsåtgärd som är påträngande, uppsökande 
eller uppmanar till bruk av alkohol är förbjuden! 

 

Marknadsföring bör undvika att anspegla på känslor 
eller stämningar eller ge intryck av att 
alkoholkonsumtion höjder den fysiska eller psykiska 
förmågan.  

 

Enligt alkohollagen är det förbjudet att använda 
tidningsannons vid marknadsföring av alkoholdryck 
som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.  
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forts. Försäljningsmetoder och animeringsförbud: 

 

Med marknadsföring på internet avses även 
marknadsföring i sociala medier, appar och liknande.  

 

”Happy hour” och liknande får förekomma och bör 
då även gälla rabattering av maträtter och lättdrycker! 
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forts. Försäljningsmetoder och animeringsförbud: 

 

Kombinationserbjudanden bör inte utformas på ett 
sätt som lockar konsumenten att öka sitt inköp av 
alkoholdryck för att få tilläggsvaran! ”Två till priset av 
en” är inte tillåtet! 

 

Animeringsförbud innebär därmed att det inte är 
tillåtet att försöka påverka gästerna att beställa 
alkoholdrycker.  
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Marknadsföring/animering  
Ej tillåten animering!! 

Happy hour! 
Billiga priser i baren hela 

kvällen! 

Skulle ni vilja beställa 
något innan vi stänger 

baren för kvällen? 

Vilket vin som 
passar?  

-Jag skulle 
rekommendera 

ett rött vin! 

Två glas vin? 
-Ni skulle inte föredra en flaska istället? 

Skulle vi kunna 

få kompensera 

er genom att 

bjuda på en avec 

till kaffet? 

-På lördag öppnar vi upp portarna för stadens 
nya krog! De 20 första gästerna får gratis 

inträde inklusive en välkomstdrink.  
Vi ses! 
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Försäljning 
 

Krav på godkänt kassaregister 

 

Alltid erbjuda kvitto! 
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Tillsyn 
 

Inre tillsyn 

 

Yttre tillsyn 
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Administrativa åtgärder 
 

Erinran  
 

Varning 
 

Återkallelse 
 

Återkallelse av ett serveringstillstånd kan ske direkt 
och utan föregående erinran eller varning!  

     Helhetsbedömning.  
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  Ansvarsfull Alkoholservering 
 

 ARBETET MOT VÅLD OCH STÖK PÅ KROGEN – 
SPELAR DET NÅGON ROLL? 

 

 I Sverige har man sett att det finns ett klart samband 
mellan alkohol och våld.  

 

 80% av misshandel sker i samband med alkohol 
konsumtion.  

 

 40% kan knytas samman till alkoholkonsumtion på 
restauranger och krogar.  
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forts.  Ansvarsfull Alkoholservering 
 

 

 Arbetsmetoden i Ansvarsfull alkoholservering riktar sig mot 
bekämpning av överservering (olovlig dryckeshantering)  

 

 vilket innebär att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet/slarv 
serverar alkohol till någon som är ”märkbart påverkad”.  

 

 Om en gäst har blivit märkbart påverkad eller störande får denne 
inte serveras alkohol mer och ska avvisas från platsen. Om detta 
inte görs kan det medföra böter eller fängelse i högst sex 
månader för den som lämnat ut drycken.  

 

 Detsamma gäller för den som serverar alkohol till underårig. 
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  TILLSYN PÅ KROGEN  
 

   FRÅGOR??? 
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  TOBAK  
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 HÄR FÅR DU INTE RÖKA! beslut 1 juli 2019 
 

 ￭ Inne i restauranger och på krogen sedan 2005 och 
från 1 juli 2019 också förbud på  uteserveringar. 

 

 ￭ I lokaler där barn och unga vistas regelbundet. Även på 
skolgårdar och lekplatser på fritidshem och förskolor. 

 

 ￭ På perronger utomhus. Befinner du dig på resa med 
kollektivtrafik får du inte röka. 

 

 ￭ I lokaler för hälso- och sjukvård. 
 

 ￭ Vid entréer där allmänheten har tillträde. Du får inte röka 
utanför en affär. 
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      forts. Här får du inte röka!  
 

 ￭ På inhägnade idrottsplatser. Du får inte röka på 
läktaren, eller vid fotbollsplanen om anläggningen är 
inhägnad.  

 

 ￭ Det ska finnas rökfria rum på hotell.  
 

 ￭ I lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder eller 
inrättningar med särskild vård eller service. 

 

 ￭ Kommuner kan införa lokala rökförbud, med 
hänvisning till ordningsstadgan. Flera kommuner har 
exempelvis infört rökförbud på allmänna badstränder. 
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      Får jag använda e-cigaretter? 
 

 

 Svar: Nej. Rökförbudet omfattar all form av rökning, 
cigaretter, cigariller, cigarrer och e-cigaretter.  

 

 De som tuggar tuggtobak eller snusar drabbas inte.  
 

 Det är ägaren av lokalen, eller den som disponerar den, 
som är ansvarig för att lagarna följs.  

 

 Om du bryter mot lagen och den ansvarige för lokalen kommer 
på dig, blir du uppmanad att fimpa.  

 

 Skulle du strunta i uppmaningen kan du bli ombedd att gå 
därifrån. Omedelbart. 

 

 Lämnar du inte platsen gör du dig skyldig till olaga intrång, 
enligt 4 kapitlet 6 paragrafen i brottsbalken. Påföljden är böter.  
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 Hårdare koll av tobak 20 maj 2019 
 

 För att förhindra illegal handel med tobak 
infördes bestämmelser om spårbarhet och 
säkerhetsmärkning den 20 maj 2019.  

 

 Varje förpackning ska ha en unik identitetsmärkning 
och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får 
varan inte säljas i Sverige. 

 

 Alla som vill handla med tobak måste dessutom ha 
tillstånd. Du måste vara 18 år för att köpa tobak.  
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Vad gäller för Folköl och Tobak? 
 FOLKÖL  TOBAK 

 Innan man börjar sälja eller 
servera folköl måste man 
anmäla det hos kommunen 
där försäljning respektive 
servering ska ske. Det är 
den som bedriver verksam-
heten som är skyldig att 
anmäla.  

 

 Lokalen ska vara registrerad 
som livsmedelsanläggning.  

 Det krävs tillstånd att sälja 
tobak från den 1 juli 2019.  

 

 Kommunen tar ut en avgift 
för din ansökan om 
försäljning av tobaksvaror.  

 

 Kravet på tillstånd gäller 
endast tobak, inte e-
cigaretter.  

 Avgift kostnad: se taxa.  
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  forts.          FOLKÖL  
 Folköl får serveras utan tillstånd: 

 1.) Servering vid ett enstaka tillfälle för i förväg 
bestämda personer; 

 2.) utan vinstintresse och utan annan kostnad för 
deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 

 3.) i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning 
av alkohol- eller lättdrycker.  

 

 Samtliga krav i punkterna 1-3 ska vara uppfyllda! 
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     FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL 
 

 En lokal där försäljning av folköl sker, ska vara 
registrerad som livsmedelsanläggning och vara lämplig 
för stadigvarande verksamhet med livsmedel. Mat ska 
serveras samtidigt.  

 

 Den som har serveringstillstånd får även servera folköl. 
 

 Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 
3,5 volymprocent.  
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     FOLKÖL  OCH    TOBAK 
 

   FRÅGOR??? 
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       ÖVRIGA FRÅGOR ??? 
 Alkohollagen 

 Serveringstillstånd  

 Serveringsregler  

 Catering 

 Tillsyn  

 Berusning, alkohol, droger, etc.  

 Folköl 

 Tobak 
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Slutliga Diskussionsfrågor 
 

- Vart sker den obligatoriska legitimationskontrollen? 

- Får en 16-åring vara inne på krogen? 

- Vad får ni bjuda gästen på? Hur säger ni nej? Vilka är svårast att säga nej 
till? 

- Tydliga tecken på berusning? 

- Ålder på serveringsansvarig? 

- Ålder på serveringspersonal (enligt alkohollagen)? 

- Kvitto? 

- Toaletten, är det ok att dricka alkohol där?  

- Får ni neka någon tillträde, trots att denne inte är berusad? 

- Om ni serverar en överberusad gäst, vem är det primärt som kan komma 
att bli straffad? Sekundärt, vad kan hända? 

- Vad är en lättdryck? Fyra exempel.          

89 



   UTVÄRDERING AV DAGEN 
 

 FYLL I UTVÄRDERINGEN, DEN ÄR VIKTIGT FÖR OSS ! 
 

 TACK FÖR ERT SAMARBETE UNDER 
UTBILDNINGSDAGEN ! 

 

 HAR NI NÅGRA FRÅGOR SOM NI KOMMER PÅ 
SENARE – SÅ MAILA KOMMUNEN – SÅ SVARAR VI 
PÅ DEM VIA MAIL – ELLER SÅ KAN NI RINGA OSS ! 

 

 LYCKA TILL MED ER ANSVARSFULLA 
ALKOHOLSERVERING PÅ ER ARBETSPLATS ! 
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Kontaktuppgifter 
 
 

 

 

Ingela Paulisdotter 

Alkoholhandläggare och inre tillsyn 

Gällivare kommun 

E-post: ingela.paulisdotter@gallivare.se 

Telefon: 072 534 40 94 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Karl-Erik Taivalsaari 

Folköl och cigaretter. Yttre tillsyn kontrollbesök på plats servering av alkoholdrycker samt 

samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter som t ex Polismyndigheten.  

Gällivare kommun 

E-post: karl-erik.taivalsaari2@gallivare.se 

Telefon: 070 522 49 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polismyndigheten Gällivare: Polisman Johnny Green, har även samordnad tillsyn 

med kommunen och andra myndigheter.  
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