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Råd och anvisningar för
servering till slutet sällskap

Serveringstillstånd
8 kap 1 § alkohollagen

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den
kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). Serveringstillstånd gäller för en
viss lokal eller annat avgränsat utrymme. I det fall serveringstillstånd innefattar även en
uteservering krävs att denna är avgränsad. Tillståndshavaren skall alltid kunna styrka
dispositionsrätt till serveringslokalen.
Serveringstillstånd krävs dock 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.
OBS! Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.



Slutet sällskap








En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt
ordningslagens bestämmelser är inte ett slutet sällskap i alkohollagens mening.
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som är känd före den aktuella
festen och som har någon form av gemensamt intresse, som i en förening eller
annan sammanslutning, utöver ifrågavarande tillställning med alkoholservering.
Exempel på underlag som kan användas för att bedöma denna fråga är
föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, medlemsförteckning eller dylikt.
Antalet medlemmar får inte bli alltför omfattande. Föreningar som omfattar en stor
del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för
organisationens samtliga medlemmar inom regionen eller inom landet anses inte
som slutna sällskap enligt Alkoholinspektionens allmänna råd. Inte heller anses
hotellgäster som slutet sällskap.
Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören veta
exakt vilka personer som deltar. Detta innebär att arrangören på lämpligt sätt, i
förväg har tagit emot anmälningar från de personer som ska delta.
Serveringslokalen får inte vara öppen för nya gäster under pågående tillställning.
Medlemskap vid entrén är ej att beakta som slutet sällskap.

De krav som måste uppfyllas är således att för en fest ska det finnas en bokning gjord i
förväg, uppgifter ha lämnats om gruppen/sällskapet, hur många medlemmar och i speciella
fall antalet särskilt inbjudna. Deltagarlista/gästlista skall bifogas ansökan.

Ansökan

Ansökan om tillstånd görs hos kommunen. Sökanden skall lämna alla uppgifter som
efterfrågas. I prövningen av ett tillfälligt serveringstillstånd inhämtas utlåtande från
polismyndigheten, även utlåtande från andra remissinstanser kan förekomma. Om ansökan
beviljas återsändes ett exemplar av ansökan med kommunens beslut om beviljat
serveringstillstånd. Vid avslag får sökanden ett särskilt beslut med motivering till att tillstånd
inte meddelats.

Kunskap i
alkohollagen

Sökanden ska genomgå av Statens Folkhälsoinstitut fastställt prov i alkohollagen. Innehar
sökanden sedan tidigare serveringstillstånd och det inte finns skäl att ifrågasätta att sökanden
har tillräckliga kunskaper kan kravet på avläggande av prov underlåtas.

Inköp endast av
Systembolaget

Den som har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under
enstaka tidsperiod får endast göra sina inköp från Systembolaget. Kvitto ska skickas in till
kommunen efter arrangemanget som styrker detta.
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Förtärings- och
förvaringsförbud

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts av
tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra med sig egna
alkoholdrycker till tillställningen. Utlämnad alkohol får inte medföras från serveringsstället.
Om alkoholdrycker inte konsumerats vid festen för vilken serveringstillstånd har
meddelats skall dessa återlämnas till säljaren d.v.s. systembolaget, detta för att
alkoholdrycker inte får förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen i annat fall än under
tiden serveringstillståndet gäller.

Alkoholfritt
alternativ
Priserna på drycker

Vid servering av alkoholdrycker skall lämpliga alkoholfria drycker finnas. Urvalet kan bestå av
läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.

Matutbud

Lagad mat ska finnas för servering. När det gäller definition av lagad mat kan sägas att det
inte är tillräckligt med servering av smörgås eller varmkorv/hamburgare. Maten behöver inte
vara tillagad på serveringsstället.

Serveringsförbud

Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller de som är ”märkbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel”.

Animeringsförbud

Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att tillåta att utlämnad
alkoholdryck medförs från serveringsstället.

Serveringstid

Serveringen får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 01.00. Kommunen kan dock
förordna om andra tider.

Serveringsansvarig

Serveringsansvarig skall utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela
serveringstiden samt se till att endast föreningsmedlemmar släpps in i lokalen. Det är till
serveringsansvarig Tillståndsenhetens inspektörer vänder sig vid tillsyn. Hon eller han skall
självfallet inte ha intagit alkohol.

Stängningstid

Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Socialt ansvar

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte orsaka olägenheter
ifråga om ordning och nykterhet. Ansvaret vilar i första hand på tillståndshavaren och i andra
hand (om tillståndshavaren inte är på plats) på den serveringsansvarige. När det är fråga om
ideella föreningar är det dess styrelse som är tillståndshavare och därmed ytterst ansvarig för
serveringsverksamheten. Dessutom har alla som serverar alkoholdrycker ett personligt
ansvar. Servering utan eller utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar.

Tillståndsbevis

Tillståndsbeviset ska finnas tillgängligt på serveringsstället för att kunna visas för
tillståndsmyndigheten. Servering utan eller utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar.
Företrädare för tillståndsmyndigheten, t ex handläggare av serveringstillstånd inom
socialtjänsten eller polis har tillträde till serveringsstället.

Redovisningsuppgift

Uppgift om försäljningens storlek skall lämnas på begäran av kommunen i samband med att
tillstånd meddelas.

Upplysningar

Lämnas av socialnämnden i Sävsjö, alkoholhandläggare telefon 0382-154 60

Besöksadress
Villagatan

Priserna får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt tillägg.
Priserna får inte heller sättas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas.
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