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INLEDNING 

 

ETT RIKT RESTAURANGLIV – EN LEVANDE KOMMUN 

 
Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande kommun. I dialog och samverkan med 

restaurangbranschen vill Växjö kommun bidra till att skapa restaurang- och boendemiljöer för 

kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor.  

 

Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, som den breda allmänheten ska uppleva att 

vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar. 

 

Utifrån det s.k. skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. 

Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Överservering, narkotikaanvändning, våld och 

diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. 

 

Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna 

över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det gäller utsträckta serveringstider. 

 

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares 

lämplighet. Restaurangnäringen ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har vi alla ett intresse av. 

 

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra kommunen till det goda exemplet – med ett rikt 

restaurangliv i en god restaurangmiljö, i en levande kommun 

 

 

 
                                                                                                                                                fotograf Mats Samuelsson 
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SYFTET MED RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING 

Lagstiftaren anser att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som redogör för vad 

som gäller enligt Alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter (Alkoholförordningen 

2010:1636). 

 

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa 

 

 Förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd 

 Lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd 

 

Genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till 

alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen 

att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunerna ska dock inte ha egna regler som avviker från 

alkohollagen. Riktlinjerna får inte heller vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. 

 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för 

alkoholservering bör utformas.  

 

 

Växjö kommuns mål med riktlinjer för serveringstillstånd är: 

 

 Att minska överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på ungdomar och unga vuxna. 

 Att bidra till en förbättrad folkhälsa 

 Att bidra till att endast seriösa entreprenörer erhåller tillstånd 

 Att tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering 

 Att se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande 

 Att verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang 

 

 

I Växjö kommun är det Nämnden för arbete och välfärd, som på uppdrag av kommunfullmäktige  

ansvarar för tillämpningen av alkohollagen när det gäller handläggning, tillståndsgivning och tillsyn. 

 

Serveringstillstånd lämnas under förutsättning att alkohollagens krav är uppfyllda. 

 

Hur kommuner bedriver arbete med tillsyn av serveringstillstånd anges i särskild tillsynsplan. 

 

Ytterligare information om riktlinjer och hur man ansöker om serveringstillstånd finns på Växjö 

kommuns hemsida: www.vaxjo.se  Här finns också ansökningsblanketter. 

 

 

För information och handläggning av tillståndsärenden ansvarar: 

 

   Arbete och Välfärd 

Besöksadress:   Västra Esplanaden 18 

Postadress:   Box 1222, 351 12 Växjö 

Telefon:   växel 410 00 

Fax:   0470-75 38 29 

 

 

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 

http://www.vaxjo.se/
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Spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck får inte säljas om det inte föreligger rätt till det 

enligt alkohollagen. Det krävs tillstånd för försäljning av dessa drycker. 

 

Vid en ansökan om tillstånd att servera alkohol prövas den sökandes lämplighet. Den sökande ska ha 

god vandel och vara väl förtrogen med den svenska alkohollagstiftningen. Med god vandel menas att 

den sökande ej är brottsligt belastad, att hon/han är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig till 

det allmänna. När sökande är en juridisk person är det kommunen som bedömer vilka personer som är 

att betrakta som PBI (personer med betydande inflytande i rörelsen) och som ska prövas utifrån 

personlig och ekonomisk lämplighet. 

 

Vid tillståndsprövning inhämtas uppgifter från polisens belastningsregister. 

Information om den sökandes ekonomiska skötsamhet begärs in från Skatteverket och eventuellt 

Kronofogdemyndigheten. 

 

Innan en ansökan kan beviljas ska sökanden genomföra ett godkänt kunskapsprov.  

Om sökanden är ett företag eller en förening är det två av de personer med betydande inflytande i 

rörelsen och som ska vara aktiva i serveringen som ska klara kunskapsprovet. Det är kommunen som 

bedömer vilka dessa personer är. I företag eller föreningar med två eller färre styrelseledamöter så kan 

det räcka med att en person klarar kunskapsprovet. 

 

Serveringslokalernas lämplighet ska prövas. Den allmänna standarden på mat och miljö är avgörande 

för möjligheten att få serveringstillstånd. 

 

Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är 

grundläggande för alla typer av serveringstillstånd. Serveringslokalen ska vara utrustad med ett i 

förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. Det är inte meningen att 

serveringstillstånd ska kunna ges för gatukök eller liknande miljöer. Gästerna ska i normalfallet kunna 

beställa och bli serverade vid bordet. Serveringslokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Toaletter ska finnas. Trappor, toaletter och dylikt är inte serveringsytor. 

Serveringsstället ska ha ett eget kök och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detta 

betyder att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Det ska finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och 

efterrätter. Lokalen ska vara registrerad av miljö- och hälsoskyddskontoret som livsmedelsanläggning 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. 

 

Räddningstjänsten yttrar sig om lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt och kommunens miljö- 

och hälsoskyddskontor om lokalernas lämplighet och beskaffenhet utifrån livsmedelshantering. 

 

Utöver kraven på sökandens och lokalernas lämplighet kan kommunen avslå en ansökan om 

serveringstillstånd, om alkoholserveringen kan befaras medföra olägenheter på grund av 

serveringsställets belägenhet eller om det av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om 

ordning, nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

 

Det är, oavsett remissinstansernas yttrande, kommunen som fattar beslut i ärenden som rör 

serveringstillstånd. En sökande som får avslag, har alltid rätt att överklaga sådant beslut till 

förvaltningsrätt eller högre instans (s.k. förvaltningsbesvär). 
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ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING 

Handläggningstider vid ansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Växjö kommun strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör 

serveringstillstånd, eftersom vi vet att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. 

Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter, därefter ska ett tjänstemannaförslag 

presenteras i nämnden för arbete och välfärd om beslutet inte är delegerat till nämndens arbetsutskott 

eller tjänstemännen. 

 

Det som kan förlänga beslutsprocessen är t.ex. ofullständiga underlag från sökande, försenade remissvar 

eller om sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid. 

 

Normalt är handläggningstiden kortare om en tjänsteman själv har rätt att fatta beslut i ärendet, t.ex. 

tillfälliga tillstånd. 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd 

inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är 

nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.  

Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den 

ursprungliga tidsfristen har gått ut. 
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KOMMUNENS INFORMATIONSSKYLDIGHET MED MERA 

 

 

 

 

 

Växjö kommun tillhandahåller på sin hemsida www.vaxjo.se – information om regelsystemet 

vid alkoholservering och avgifter. Här går också att hämta olika former av 

ansökningsblanketter. 

 

Information kan också lämnas via telefon eller besök vid förvaltningen Arbete och Välfärd. 

 

I samarbete med representanter för restauratörer, kommuner och länsstyrelse har en utbildning 

tagits fram i ”Ansvarsfull alkoholservering”. Utbildningen vänder sig till tillståndshavare och 

serveringspersonal på serveringsställen i Växjö kommun. Målsättningen är att all 

serveringspersonal ska ha genomgått utbildningen. 

Inbjudan till deltagande i ”ansvarsfull alkoholservering” vänder sig till tillståndshavare för 

både stadigvarande och tillfälliga tillstånd. Kommunen leder också en referensgrupp inom 

ramen för arbetet med ”ansvarsfull alkoholservering” där krögare och myndighetshandläggare 

gemensamt diskuterar aktuellt inom området för alkoholservering.  

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunerna en skyldighet att informera om vad som 

gäller enligt denna lag och anslutande författningar 

 

 

http://www.vaxjo.se/
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KUNSKAPSPROV 

 

 

 

 

 

Att servera alkohol är en socialt ansvarsfull uppgift, det är därför nödvändigt att säkerställa att 

tillståndshavaren har goda kunskaper om det regelverk som omgärdar alkoholservering. Växjö 

kommun administrerar prövning av den sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen, genom att 

använda kunskapsprov framtagna av Statens folkhälsoinstitut (FHI).  

 
Innan en ansökan kan beviljas ska sökanden genomföra ett godkänt kunskapsprov. Om sökanden är ett 

företag eller en förening är det två av de personer med betydande inflytande i rörelsen och som ska vara 

aktiva i serveringen som ska klara kunskapsprovet. Det är kommunen som bedömer vilka dessa personer 

är. I företag eller föreningar med två eller färre styrelseledamöter så kan det räcka med att en person 

klarar kunskapsprovet. 

 

I stort sett alla serveringstillstånd kräver godkänt resultat i kunskapsprovet. 

 

Riktlinjer 

 

 Tid för prov bokas först då ansökningsavgiften är betald. Sökanden ges möjlighet till 

två omprov inom ramen för en tillståndsansökan. Om inte godkänt resultat uppnås på 

tredje försöket avslås ansökan. Därefter kan ny ansökan lämnas in och därmed måste en 

ny ansökningsavgift betalas. 

 Resultatet från kunskapsprovet delges senast två arbetsdagar efter avlagt prov. 

 Kommunen kan bistå med tolk vid behov. 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen ska sökande avlägga ett kunskapsprov, som visar att 

hon/han har de kunskaper som krävs om alkohollagen och anslutande föreskrifter för att 

få utöva serveringsverksamhet. 
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REMISSYTTRANDEN 

 

 

 

 

 

 

Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans. Övriga remissinstanser som kommunen 

använder är: skatteverket, kronofogdemyndigheten, räddningstjänsten och miljö- och 

hälsoskyddskontoret. Även andra remissinstanser kan förekomma. 

 

 

Genom att skicka remisser till olika myndigheter kontrolleras den sökandes vandel, dvs att den 

sökande inte är brottsligt belastad, att hon/han är ekonomiskt skötsam samt har gjort rätt för sig 

till det allmänna (betalt skatter, moms och arbetsgivaravgifter och dyl.). 

 

Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning av störningsrisken för närboende ska 

tillmätas stor vikt vid tillståndsprövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunerna hämta in Polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet 

sällskap. Kommunen ska också hämta in Polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang.  

 

Enligt 8 kapitlet 16 § ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara 

brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när 

den prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.  
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OLÄGENHETER PÅ GRUND AV SERVERINGSSTÄLLETS BELÄGENHET ELLER 
ANDRA SKÄL 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö kommun ska bedöma risken för eventuella alkoholpolitiska olägenheter.  

Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen och 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning av riskerna för störningar gentemot 

närboende ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövning. 

 

Det som här menas med serveringsställets belägenhet är särskilt känsliga områden, till exempel 

närheten av skolor eller fritidsgårdar där ungdomar vistas eller samlas, redan etablerade 

missbruks- eller brottsbelastade miljöer eller bostadsområden där buller från serveringsstället 

kan ge upphov till störningar och som kan innebära risker för uppkomsten av olika 

alkoholrelaterade olägenheter. 

 

Det är en samlad bedömning som görs vid tillståndsprövningen, utifrån inskickade 

ansökningshandlingar, yttrande från remissinstanser samt den kunskap som 

tillståndsmyndigheten har förvärvat om det aktuella området, sökanden och/eller 

serveringsstället. 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra 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. 

 

Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de tillämpar vid bedömningen, för att 

det ska bli tydligare för dem som ansöker om serveringstillstånd. Kommunen måste dock 

alltid bedöma samtliga omständigheter i det enskilda fallet.  
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KOMMUNENS TILLSYNSVERKSAMHET 

 

 

 

 

Växjö kommuns tillsynsverksamhet kan delas upp i förebyggande-, inre- och yttre tillsyn. 

 

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information, utbildning, dialog och samverkan 

med branschen och andra myndigheter. 

 

Inre tillsyn handlar om att följa upp och granska om den som har serveringstillstånd fortfarande 

uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 

Den inre tillsynen är administrativ och sker i samverkan med andra myndigheter, utifrån olika 

former av underrättelser. 

 

Yttre tillsyn sker genom besök på serveringsstället under pågående verksamhet, för att 

kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med 

utfärdat tillståndsbevis. Tillsynen kan vara samordnad med andra myndigheter, som polis, 

skatteverket, räddningstjänst eller miljö- och hälsoskyddskontoret. En genomförd tillsyn ska 

dokumenteras. De uppgifter som har framkommit med anledning av tillsyn ska kommuniceras 

med tillståndshavaren. 

 

Kommunen sanktionsmöjligheter 

Anmärkningar eller påpekanden kan resultera i att en utredning inleds. Om tillståndshavaren 

inte uppfyller de förutsättningar som gällde när tillståndet gavs eller inte följer de bestämmelser 

som gäller för servering får kommunen tillgripa sanktionsmöjligheter. 

Växjö kommun strävar efter att i dialog lösa uppkomna problem. Vid mindre allvarliga 

förseelser sker i regel rättelse i samförstånd mellan kommunen och tillståndshavaren. 

Vid mera allvarliga anmärkningar är sanktionsmöjligheterna erinran, varning eller återkallelse 

av serveringstillstånd.  

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten ansvar för tillsyn över 

att de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker efterlevs av tillståndshavare. 

Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. 

Kommunen upprättar en tillsynsplan som inges till länsstyrelsen. 

 

Kommunen har också tillsyn över att marknadsföring på serveringsstället bedrivs enligt 9 

kapitlet 3 § alkohollagen. 
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PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER 

 

 

 

 

 

 
Avgifterna avser att täcka kommunens kostnader i samband med ansökan, arrangerandet av 

kunskapsprov och utgifter i samband med tillsynsbesök. 

 

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 

likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (1991:900). 

 

Aktuella avgifter går att finna på Växjö kommuns hemsida; www.vaxjo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 10 § har kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av 

serveringstillstånd och för utövad tillsyn av servering av alkohol, inklusive detaljhandel 

eller servering av folköl. 

http://www.vaxjo.se/
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RIKTLINJER VID SERVERING 

 

SERVERINGSTIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

Växjö kommun kan efter särskild prövning tidigarelägga eller förlänga serveringstiden. Den 

serveringstid som kan beviljas är till kl 02.00 alla dagar om året. Utöver det kan en 

tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd beviljas utökad serveringstid till kl 03.00 

på fredagar, lördagar, dag före röd dag, på juldagen samt annan dag jul. För restauranger i 

renodlade bostadsområden medges ej senare serveringstider än klockan 01.00. Till grund för 

beslut om förlängda serveringstider ligger följande överväganden: 

 

 För utökad serveringstid ska ett restriktivt synsätt gälla. En grundförutsättning är att det 

bedöms att det inte finns risk för det som i alkohollagen benämns alkoholpolitiska 

olägenheter. Det är i första hand ordningen på serveringsstället och risken för störningar 

i övrigt från serveringsstället som är avgörande. 

 Polismyndighetens yttrande om risk för ordning- eller säkerhetsproblem samt miljö- och 

hälsoskyddsnämndens synpunkter om risker för t.ex. närboendestörningar tillmäts stor 

betydelse. 

 Serveringsställen som ansöker om förlängda serveringstider bör se till att 

serveringsansvarig personal har genomgått kursen ”Ansvarsfull alkoholservering” eller 

motsvarande. För tillståndshavare som ansöker om förlängd serveringstid till kl 03 är 

det en förutsättning för beviljandet av tillståndet att serveringsansvarig personal deltagit 

i utbildningen.  

 En individuell prövning enligt alkohollagen måste alltid göras. Det finns ingen generell 

rätt att få servera alkohol utöver normal serveringstid. 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 19 § alkohollagen är det kommunen som bestämmer under vilka tider 

alkoholdrycker får serveras.  

 

Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och 

säkerhet ska stå i förgrunden när kommunen prövar serveringstider. Social hänsyn ska gå 

före affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn. 

 

Om kommunen inte beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra 

jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till 

klockan 01.00 (normal serveringstid). 

 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut 
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ORDNING OCH NYKTERHET 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

Växjö kommun ska aktivt arbeta för att samtliga serveringsställen med tillstånd att servera 

alkoholdrycker arbetar utifrån en ansvarfull alkoholservering. 

 

 att företag och föreningar med serveringstillstånd ska erbjuda serveringspersonal att 

genomgå utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering”. 

 

Växjö kommun förbinder sig: 

 att erbjuda utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”. 

 att minst en gång per år bjuda in restaurangföretagen och föreningar till informations- 

och dialogträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen 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 kapitlet 20 § samma lag ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas 

och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks. 
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UTESERVERINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

 

 

 

Växjö kommun har inga särskilda riktlinjer för uteserveringar. Det är samma prövning som 

görs av risken för alkoholpolitiska olägenheter och de krav som ett serveringsställe ska 

uppfylla för serveringstillstånd inomhus gäller också för serveringstillstånd utomhus. För 

uteserveringar är det viktigt att serveringsområdet är tydligt avgränsat. Avgränsningen kan 

se ut på olika sätt och kommunen gör en bedömning av lämplig avgränsning i varje enskilt 

fall.  

 

Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning krävs som motivering 

för begränsad serveringstid på uteservering. 

  

Lagstiftning                                                                                              
Uteserveringar regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler gäller som vid 

annan alkoholservering. 

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst 

avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren, exempelvis en uteservering som 

finns i anslutning till serveringsstället.  

Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en 

uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även 

villkora tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten 

inte får störa omgivningen, till exempel dem som bor i närheten av serveringsstället.  

Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för 

uteserveringen, gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den 

serveringstid som gäller för serveringsstället.  
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GEMENSAMT SERVERINGSUTRYMME 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 
Växjö kommun tillämpar följande riktlinjer: 

 

 avgränsning av det gemensamma utrymmet ska vara tydligt och det ska vara möjligt att 

ha en överblickbarhet över hela området 

 serveringstider ska bedömas i varje enskilt fall 

 kommunen kan komma att meddela särskilda villkor som exempelvis förordnade 

ordningsvakter, bordsservering och/eller personal på den gemensamma serveringsytan 

under den tid som serveringen pågår 

 

CATERINGVERKSAMHET 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 
Växjö kommun tillämpar följande riktlinjer: 

 

 cateringen ska ha ett väl utrustat kök för tillredning av mat 

 cateringen ska kunna erbjuda ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter 

 cateringen har bara serveringstillstånd i den kommun ansökan gjorts och beviljats, om 

verksamhet ska ske i annan kommun måste en ansökan göras i den aktuella kommunen 

 cateringen ska vid varje serveringstillfälle, då alkoholdrycker serveras, göra en 

anmälan på särskild blankett i den kommun serveringstillstånd beviljats, tillsammans 

med ett godkännande från räddningstjänsten om att lokalen är godkänd ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Det senare gäller ej vid servering i privat bostad. 

Lagstiftning                                                                                                                
Enligt 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare 

att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan 

beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om 

gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan 

meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringverksamhet för slutna 

sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd. Förutsättningarna för detta är att 

den lokal där serveringen äger rum vid varje tillfälle anmäls till och godkänns av 

kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av 

mat för att få stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap.  
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KRYDDNING AV SNAPS 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

Växjö kommun tillämpar följande riktlinjer: 

 

 kryddningen avser spritdryck som motsvarar det traditionella svenska okryddade 

brännvinet 

 verksamheten ska vara i mindre omfattning 

 kryddningen ska ske i originalbutelj 

 av den anmälan som ska göras till kommunen ska framgå vilka kryddor som används, 

vilken spritdryck som avses och mängd som ska kryddas 

 

 

 

 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande tillstånd att servera 

spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdrycker för servering som 

snaps i den egna serveringsrörelsen 
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PROVSMAKNING 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

En tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska kunna anordna provsmakning av 

alkoholdrycker inom ramen för sitt serveringstillstånd. Innan arrangemanget ska en anmälan 

göras till kommunen. I anmälan ska anges tid och plats för provsmakningen, vilka utställare 

som ska finnas på plats, vilka drycker som ska erbjudas provsmakning av, hur biljettförsäljning 

ska gå till samt hur ordning och nykterhet ska säkerställas. 

 

Det är också möjligt för partihandlare/utställare att erhålla tillfälligt tillstånd för provsmakning, 

antingen enskilt eller gemensamt. Detta tillstånd gäller enbart provsmakning av den eller de 

drycker tillståndet omfattar. Vid provsmakning av en dryck ges en mycket liten mängd, en 

matsked eller mindre. 

 

Tillståndet ska endast ges i samband med mässor, antingen renodlade vin-, öl- eller spritmässor 

eller om drycken är en del av andra produkter som mässan omfattar, exempelvis köksmässor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

Växjö kommun ställer samma krav på sökandes lämplighet som vid annan tillståndsprövning. 

Något krav på matservering finns inte. 

 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 6 § alkohollagen framgår att provsmakning av spritdrycker, vin, starköl 

eller annan jäst alkoholdryck kan anordnas vid arrangemang riktade till allmänheten, 

under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar 

de drycker och den lokal där provsmakningen avses äga rum 

Lagstiftning 

Enligt 8 kapitlet 7 § har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras 

på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd rätt att, efter 

anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de 

egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda 

provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt 

tillstånd för provsmakning 
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VILLKOR VID MEDDELANDE AV SERVERINGSTILLSTÅND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer 

 

Växjö kommun kan vid beslut om serveringstillstånd ställa villkor, t.ex: 

 

 om förordnade ordningsvakter efter visst klockslag eller vid olika typer av 

arrangemang 

 om begränsat antal gäster på ett serveringsställe 

 om begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, kan meddelas vid 

permanent servering eller vid vissa evenemang, om detta krävs ur 

brandsäkerhetssynpunkt 

 om att serveringsansvarig på ett serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd 

ska ha genomgått utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”. 

 om att underhållning via högtalare på uteservering ska upphöra senast klockan 22.00 

 om att uteserveringar ska vara bemannade med personal 

 
  

Lagstiftning                                                                                                      
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar 

tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska 

skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid tillfället för beslut om 

serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till 

exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat 

serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje 

enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar 

ett beslut kan komma att villkoras. 
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TILLFÄLLIGA TILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTNA SÄLLSKAP 

 

 

 

 

 

 

Tillståndsgivning till tillfällig alkoholservering är restriktiv och tillämpas med hänsyn till 

etablerade serveringsställens ekonomiska förutsättningar och konkurrens på lika villkor. 

Tillfälliga tillstånd kan sökas för servering till allmänheten eller till slutna sällskap. 

 

 

 

Riktlinjer 

 

Tillfälliga tillstånd till allmänheten 

 

Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd vid evenemang som främst riktar sig till 

ungdomar. Detsamma gäller för utpräglat dryckesinriktade arrangemang.  I kommunens 

tillståndsprövning ingår kontroll av att: 

 

 sökande ska ha rätt att disponera markytan/lokalen 

 lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden 

 serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal sittplatser och 

acceptabla avgränsningar 

 serveringen av alkoholdrycker ska vara avslutad senast klockan 02.00, om det inte ur 

ordnings och/eller störningssynpunkt är motiverat med en tidigare sluttid. 

Lagstiftning                                                                                                        
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till 

allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en 

enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
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 in- och utsläpp till serveringen samt övervakning av den allmänna ordningen inom 

serveringsområdet ska skötas av erforderligt antal ordningsvakter. Bedömning av 

antalet ordningsvakter sker i samråd med polismyndigheten 

 betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet garanteras 

 den som söker serveringstillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Detta 

gäller även festivalarrangörer beroende på deras inflytande över festivalens 

genomförande 

 

 

 

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 

Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering i förening, företag eller 

annat slutet sällskap. Det finns inga preciserade krav i alkohollagen avseende kök vid 

servering till slutet sällskap. Tillredd mat ska dock alltid tillhandahållas. 

 

Riktlinjer 

 

 det slutna sällskapet ska utgöra en begränsad krets som har något gemensamt intresse 

man samlas kring, utöver den aktuella tillställningen som tillståndet söks för 

 inbjudan kan endast rikta sig till personer som på förhand utgör en begränsad krets 

med en gemensam nämnare sig emellan 

 serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående 

tillställning. Det får heller inte vara ett upplägg såsom att deltagandet i ett evenemang 

med serveringstillstånd utgör motivation till att bevilja personer medlemskap i en 

förening 

 annonsering i massmedia eller genom affischering eller liknande är inte tillåten 

  

 ansökan och andra dokument ska ha inkommit till myndigheten minst två veckor 

innan tillställningen/arrangemanget ska äga rum 

 tillstånd för servering i slutet sällskap kan även ges till sådan organisation som ryms 

inom förordningen (1983:18) om studentkårer, nationer och studentföreningar vid 

Linnéuniversitetet.  Medlemmar i nämnda organisationer anses tillhöra ett och samma 

slutna sällskap. 

 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen sker enligt samtliga tre nedanstående punkter: 

 

 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 

 sker utan vinstintressen och utan annan kostnad för deltagarna än själva kostnaden för 

inköp av dryckerna 

 äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker 

 

Observera att ovanstående inte gäller om det sker servering i ett komersiellt sammanhang. 

Då är serveringen tillståndspliktig. 
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DISKRIMINERING 

 

 

Växjö är en mångkulturell kommun vilket återspeglas i stadens restaurang- och nöjesliv. 

 

I Växjö kommun ska alla ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund, kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller social ställning. 

 

Dessa riktlinjer ska vara vägledande för kommunens insatser. Kommunen ska arbeta med att  

motverka olaga diskriminering i samband med restaurangbesök och med detta förhindra att 

någon särbehandlas och exempelvis nekas inträde till serveringsställe. 

 

Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär normalt sett 

att serveringstillståndet ska återkallas. 

 

 

 
 

fotograf Mats Samuelsson 


