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Riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel
med öl klass II i Munkedals kommun
Alkohollagen (1994:1738) gäller fr.o.m. 1995-01-01.
Grundförutsättningarna för att erhålla ett serveringstillstånd är att
behörighetskraven i lagen är uppfyllda. Dessutom skall inhämtade remissyttranden
inte ge anledning att befara att alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med
restaurangetablering eller utökat serveringstillstånd. Polismyndigheten och miljöoch hälsoskyddsnämnden samt räddningstjänst skall yttra sig innan beslut i
tillståndsärenden tas. Skatte- och kronofogdemyndighet skall höras.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt
lagstöd för avgiftsuttag. Enligt Alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunerna rätt att ta
ut avgifter för prövning av ansökningar av serveringstillstånd samt tillsyn. Tillsynen
omfattar även försäljningsställen av öl klass II. Avgifterna skall täcka kommunens
kostnader för prövningen.
Det finns 17 olika typer av tillstånd
1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten
2. Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap
3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
4. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
5. Utvidgat serveringstillstånd
6. Utvidgat serveringstillstånd vid enstaka tillfälle i egen lokal.
7. Utökad serveringstid
8. Utökad serveringstid tillfälligt vid enstaka tillfälle
9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person, bolagsändring.
11. Permanent paustillstånd
12. Tillfälligt tillstånd vid pausservering
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet
14. Tillfälligt tillstånd för provsmakning från partihandlare av spritdrycker, vin,
starköl eller andra jästa drycker
15. Tillstånd till den som tillverkar alkoholdrycker men saknar stadigvarande
alkoholtillstånd för provsmakning på tillverkningsstället
16. Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme
17. Övriga tillfälliga tillstånd
Lämplighetsprövning avseende tillstånd
Sökandens personliga lämplighet
Den personliga vandeln bedöms utifrån ekonomisk och social skötsamhet samt
utifrån eventuell brottslig belastning. Dessutom skall den sökande ha ekonomiska
förutsättningar att sköta verksamheten på ett tillfredställande sätt. Sökanden skall
ha kunskap om den svenska alkohollagstiftningen. Serveringsansvarig måste ha en
anställning och vara anmäld till kommunen. Alkoholservering får inte förekomma
om tillståndshavaren eller utsedd och rapporterad personal inte är närvarande på
serveringsstället. Sökanden/tillståndshavaren skall tillse att serveringspersonal har
kunskaper i svensk alkohollagstiftning.
Lokalernas ändamålsenlighet (permanenta tillstånd)
Lokalerna skall vara godkända av miljö- och byggnämnden och räddningstjänsten.
De skall vara av god standard och vara överblickbara. Beredning av råvaror skall
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kunna ske. Köksutrustning och beredningsytor skall vara avpassade för ett rikt och
varierat utbud av lagad mat. Lagad mat skall kunna tillhandahållas under hela
serveringstiden. Ekonomilokalerna och antalet sittplatser skall vara
tillfredsställande. Drinkbar skall utgöra en mindre del av restaurangen.
Uteservering skall vara belägen i direkt anslutning till restaurangen och vara
överblickbar. Serveringsområdet skall vara klart avgränsat.
1. Permanent serveringstillstånd till allmänheten
•
•
•
•

•
•

Med permanent tillstånd menas tillstånd tills vidare. Innefattar även
säsongsrättigheter där det är fråga om verksamhet som drivs över flera
säsonger.
Serveringstillstånd kan prövas, men utfärdas inte förrän lokalen är
färdigbyggd/ombyggd i enlighet med vad som anges i ansökan.
Handläggningen omfattar sökandens alla serveringsytor.
På många alkoholserverande restauranger föreligger behov av dörrvakt.
Kommunen skall av alkoholpolitiska skäl verka för att av polismyndigheten
prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning som möjligt används
på sådana restauranger.
Om störningar uppkommer inomhus eller på uteserveringen kan kommunen
villkora om tidigare stängning, vakter eller bordservering.
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

2. Permanent serveringstillstånd till slutna sällskap
Serveringstillstånd kan ges till förening, företag eller annat slutet sällskap. Kan
också meddelas entreprenör som anordnar tillställning på uppdrag av slutet
sällskap. Kraven på kök och på sökandens utbildning är lägre ställda än vid
servering till allmänheten.
Det får inte vara fråga om anordnad tillställning som enligt 2 kap 3 § Ordningslagen
anses som offentlig.
Vid prövning av ansökan om serveringstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i
förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen.
Innan tillställningen börjar skall arrangören exakt veta vilka personer som
kommer, genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående
tillställning. Om entréavgifter tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär
detta att servering bedrivs till allmänheten.
Annonsering i massmedia, via Internet eller liknande är ej tillåten.
Lagad mat skall tillhandahållas vid tillställningen.
Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.
Anmälan till kommunen varje gång när servering kommer att ske.
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

3. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang
•
•
•
•
•

Sökanden skall ha beviljats markupplåtelse.
Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering skall vara uppfyllda.
Säkerheten på serveringsområdet skall vara godkänd av räddningstjänsten.
Lagad mat skall tillhandahållas.
Serveringen skall bedrivas i en avgränsad serveringsyta. Antalet sittplatser skall
vara tillräcklig och avgränsningarna skall vara acceptabla, det vill säga tydliga.
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•
•
•
•
•

Ansvariga för serveringen skall vara lämpliga för uppgiften, d v s vara godkända
som ansvariga för alkoholservering enligt Alkohollagen. Kunskaper i svensk
alkohollag krävs.
Betryggande uppsikt över serveringen måste garanteras.
Servering av spritdrycker tillåts ej.
Om flera restauranger ingår i ett arrangemang och önskar servera
alkoholdrycker skall samtliga söka sitt eget tillstånd. Varje tillstånd har eget
serveringsområde.
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.

4. Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
•
•
•

Samma krav som för permanent serveringstillstånd gäller för slutet sällskap.
Om tillstånd söks mer än 12 gånger per år av samma sökande eller av olika
sökanden på ett samma serveringsställe skall en permanent ansökan inlämnas
till kommunen (dispositionsrätt).
Slutna sällskap skall med skiss visa serveringslokalen och var på
serveringsstället alkohol skall serveras.

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:
•
•
•
•

Utan vinstintresse.
I andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker
eller lättdrycker.
Vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Uppfylls inte samtliga 4 kriterier måste man ansöka om tillstånd för att få servera
alkohol.
5. Utvidgat serveringstillstånd
Gäller tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter som ansöker om att få
servera även spritdrycker, sökanden med tillstånd för slutna sällskap som vill
servera till allmänheten samt restauranger som vill utöka sin serveringsyta.
För utvidgning av lokal gäller följande:
•
•
•

Hyreskontrakt/ägandebevis måste finnas.
Störningar för närboende eller andra olägenheter får inte uppkomma genom
utvidgning.
Bygglov.

6. Utvidgat serveringstillstånd, tillfälligt vid enstaka tillfälle i egen lokal
Utökad serveringsyta kan beviljas vid enstaka tillfälle. Godkännande av
miljömyndighet och polismyndighet krävs.
7. Serveringstid
Enligt Alkohollagen får serveringen börja klocka 11.00 och skall vara avslutad
senast klockan 01.00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Då
krävs särskilda skäl.
Serveringstiden har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för
närboende samt alkohol- och ordningsproblem.
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Vid prövning av serveringstid skall i likhet med prövningen särskilt beakta risken för
alkoholpolitiska olägenheter.
Serveringstid för uteservering bör gälla samma tid som inomhus om inte polis eller
miljöförvaltning har något att erinra.
Allmänt gäller att serveringslokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.
8. Utökad serveringstid, tillfälligt vid enstaka tillfälle
Gäller permanent tillstånd förlängning av serveringstiden vid enstaka tillfällen.
Utökad serveringstid kan beviljas vid enstaka tillfälle till kl 03.00. Godkännande av
miljömyndighet och polismyndighet krävs.
Ansökan om senare serveringstid avslås om:
•
•
•

Polismyndigheten avstyrker serveringstiden med hänvisning till
ordningsstörningar eller risk för ordningsstörningar på serveringsstället eller
dess närmaste omgivning.
Miljöförvaltningen avstyrker serveringstiden med hänvisning till närboende
utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.
Restaurangen är belägen i ett renodlat bostadsområde.

9. Tillfälligt tillstånd till konkursförvaltare
Ansökan från konkursförvaltare eller konkursbo kan behandlas utan remissarbete.
Tillståndet begränsas till en kortare tid och ansökan behandlas med förtur.
10. Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person,
bolagsändringar
Ändring av person i bolag skall anmälas till tillståndsmyndigheten.
11. Permanent paustillstånd
Servering i teater/konsertlokalers foajé.
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med
evenemang där stor del av publiken är under 18 år.
Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.
12. Tillfälligt tillstånd till paustillstånd
Servering i teater/konsertlokalers foajé.
Alkohollagens krav på sökandens lämplighet gäller. Dessutom skall lokalen vara
lämplig vad beträffar toaletter, brandsäkerhet mm. Serveringstillståndet får endast
omfatta starköl och vin. Det ställs inga krav på kök eller lagad mat. Servering får
endast ske i paus under föreställning. Alkoholservering får inte ske i samband med
evenemang där stor del av publiken är under 18 år.
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Kassaapparat skall vara godkänd. Kvitto ges till varje kund.
13. Stadigvarande tillstånd till Cateringverksamhet
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste
halvåret beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de fortfarande är
verksamma.
14. Provsmakning från partihandlares alkoholdrycker
Ansökan om provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker
från partihandlare som enskilt eller gemensamt ansöker om tillfälligt tillstånd för
provsmakning av dessa drycker.
15. Provsmakning på tillverkningsställe
Ansökan från den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården och saknar stadigvarande alkoholtillstånd, för rätten att erbjuda
provsmakning på tillverkningsstället.
16. Gemensamt serveringsutrymme
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme.
17. Övriga tillfälliga tillstånd
Avser exempelvis mindre ändringar av tillfälliga bardiskar. Korttidstillstånd som
avser max 6 timmar, i närheten av restaurangen, med förutsättningen att
restaurangen innehar permanent serveringstillstånd.
18. Avslag på ansökan om serveringstillstånd
Avslag på ansökan om serveringstillstånd ges i följande fall:
•
•
•
•
•
•
•

När polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende
utsätts för eller riskerar att utsättas för bullerstörningar och/eller
ordningsproblem från serveringsstället samt dess omgivning.
När skattemyndigheten och/eller kronofogdemyndigheten avstyrker ansökan
med hänvisning till ekonomiska olägenheter.
När kommunen har kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller
sökandens olämplighet.
För uttalat drogliberala eller andra rörelser, där kommunen inte har någon
anledning att stödja serveringstillstånd för alkoholdrycker.
När sökanden eller serveringslokalerna inte motsvarar Alkohollagens
bestämmelser.
När alkoholpolitiska olägenheter bedöms uppstå.
De fall då serveringsstället är beläget i direkt närhet till verksamhet som
bedriver ungdomsaktiviteter, exempelvis ungdomsgårdar.

19. Tillställning som vänder sig till ungdomar
När serveringsstället vänder sig till ungdomar bör ej alkohol säljas. Säljs alkohol
bör en utökning av serveringspersonal ske, alkohol får ej serveras till ungdomar
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under 18 år. Barservering är ej godkänt och kommunens tillsynsenhet skall vara
informerad.
Vid serveringar som är utpräglade ungdomsmiljöer, skall större restriktivitet råda
med tillstånd av spritdrycker.
20. Riktlinjer för detaljhandel / försäljning av öl klass II
Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten i den kommun
där försäljning sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Den
som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över
försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
Programmet skall vara godkänt av kommunen. Tillsynsavgift tas ut.
•

Enligt alkohollagen skall polismyndighet och kommunen utöva tillsyn över
detaljhandel med servering/försäljning av öl klass II av polismyndighet och
kommun. Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges.

Kontroll ska ske enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

Att försäljning inte sker till personer under 18 år.
Att försäljning inte sker till berusade personer.
Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att den ska överlämnas till
person under 18 år.
Att mat serveras/säljes i butiken.
Att lokalen är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § livsmedelslagen.
Egentillsyn skall ske av de som säljer/serverar öl klass II samt att de skall vara
godkända av kommunen.
Tillfällig försäljning av öl klass II kan inte medges.

För att tillsynen ska kunna bli effektiv behöver samarbete byggas upp med andra
myndigheter och organisationer samt med försäljningsställen.
21. Överklagande
Alla beslut enligt Alkohollagen kan överklagas till länsrätt. Rätt att överklaga har
den som direkt berörs av beslutet.
22. Tillsyn gällande serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II
Tillsyn kan delas upp i tre delar:
Inre tillsyn
Kontroll och kontakt med skatte-, kronofogde- och polismyndighet, miljö- och
hälsoskydd samt räddningstjänst. Gäller endast serveringstillstånd.
• Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i
fråga om ekonomisk art men även rapporter angående tillståndshavares vandel
och avseende utförande restauranginspektioner från andra myndigheter. Till
den inre tillsynen räknas också en fortlöpande övervakning av restaurangernas
marknadsföring i annonser o. dyl.
Yttre tillsyn
På serveringsstället
• Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering
sker i enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftning i övrigt.
Personal vid enheten för alkohol- och drogfrågor ska regelbundet besöka
restaurangerna som restauranginspektörer och nogsamt dokumentera
iakttagelser som innefattar ovan nämnda kontroll och tillsyn.
Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Förebyggande tillsyn
Information och upplysningsarbete
• För att utöva nämnda tillsyn skall informationsmaterial framställas med
tillståndshavarna som målgrupp. Syftet är att ge råd och vägledning för att
förebygga problem samt för att tillståndshavare aldrig skall kunna åberopa
okunskap om vad som gäller på detta område.
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Indexberäkning
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är
prisbasbeloppet som räknas om varje år.
År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet)
räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna
görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt
kalenderår.
Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor.
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap.
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av serveringsstället,
den sökandes lämplighet och eventuell alkoholpolitiska olägenheter.
Prövningsavgift 8 987: Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande
av serveringsrörelse
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes
lämplighet.
Prövningsavgift 4 021: Cateringverksamhet
Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet som det senaste
halvåret beviljats alkoholtillstånd i annan kommun där de fortfarande är
verksamma.
Detta kräver omfattande remissförfarande där bedömning görs av sökandes
lämplighet.
Prövningsavgift 8 987: Utvidgat tillstånd
Avser tillstånd för utvidgning från starköl och vin till att även omfatta starksprit,
eller ansökan om utökning av serveringsyta som t.ex. förändring av lokalen eller
uteservering och även nytillkommande uteservering.
Prövningsavgift 3 311: Utökade serveringstider
Då avgiften avser utökad serveringstid för enstaka dagar, som t.ex. för en festival
eller liknande.
Prövningsavgift 1 656: Permanent utökade serveringstider 3 311: Gemensamt serveringsutrymme
Ansökan från flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt severingsutrymme.
Prövningsavgift 1 112: Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst
alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i
föreställning.
Prövningsavgift 4 162: Provsmakning på tillverkningsställe
Ansökan från den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården och saknar stadigvarande alkoholtillstånd, rätt att erbjuda
provsmakning på tillverkningsstället
Prövningsavgift 1 656: -
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Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Gäller för festivaler och liknande enstaka evenemang.
För sökande utan permanent tillstånd kräver detta ett omfattande remissförfarande
där bedömning görs av serveringsstället, den sökandes lämplighet och eventuell
alkoholpolitiska olägenheter
Prövningsavgift 5 676: För sökanden med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den
sökandes lämplighet
Prövningsavgift 3 311: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Tillfälliga tillstånd kan meddelas till företag eller föreningar ex. personalfester och
dylikt. Slutet sällskap får inte vara en tillställning som förening ordnat för
allmänheten eller där allmänheten har tillträde exempelvis genom att på plats lösa
medlemskort
Prövningsavgift 1 112: - (tillsynsavgift ingår)
Avgift för kunskapsprov
Tiden för skriftligt kunskapsprov är högst 90 min och för muntligt prov högst 120
min. Provet ska avläggas och utföras under övervakning
Avgift 1 183: Tillsynsavgift
Enligt 8 Kap 1 § alkohollagen har kommunen och polismyndigheten ansvar för den
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna om servering av starköl, vin samt
spritdrycker efterlevs. Därutöver har kommunen och polismyndigheten även tillsyn
över försäljning och servering av öl klass 2.
Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut tillsynsavgifter för att täcka
omkostnader.
När det gäller tillfälliga tillstånd för slutet sällskap tas dessa avgifter ut i samband
med ansökan.
Det varierande tillsynsbehov motiverar differentierade avgifter och en uppdelning i
en fast och en rörlig del.
Tillsynen består av en inre administrativ tillsyn och en yttre tillsyn, som innebär den
faktiska inspektionen på serveringsstället och varierar med typ av restaurang,
storlek, öppettider mm.
Alla tillståndshavare bidra till en del av kommunens kostnader genom en fast för
alla lika stor del
Tillsynsavgift, fast avgift

2 365 Kronor

Den rörliga delen innebär följande avgifter för servering till allmänheten utöver den
fasta avgiften och skall baseras på årsomsättningen av alkohol.
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Tillsynsavgifter
Omsättningsintervall

0-100 000
100 001-250 000
250 001-50 0000
500 001-75 0000
750 001-1 000 000
1 00 0001-1 500 000
1 500 001-2 000 000
2 000 001-3 000 000
3 000 001-4 000 000
4 000 001-5 000 000
5 000 001- 6 000 000
6 000 001-7 000 000
7 000 001-8 000 000
8 000 001Försäljning av folköl
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Rörlig
avgift
2020
% av
bb
2,50
6
8
9,5
12
14
16,5
19
21
23,5
26
28
30,5
33

Rörlig
avgift
2020
Avgift kr
1 183
2 838
3 784
4 494
5 676
6 622
7 805
8 987
9 933
11 116
12 298
13 244
14 427
15 609

2020
fast
avgift
% av
bb
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2020
Fast
avgift

2020 Rörlig +
Fast avgift

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3 548
5 203
6 149
6 859
8 041
8 987
10 170
11 352
12 298
13 481
14 663
15 609
16 792
17 974

3,5

1 656

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

1 656
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Ansökan inkommer till kommunen

Diarieföring

Granskning av ansökningshandlingarna

Eventuell komplettering från sökanden

Remiss
Polismyndigheten

Skatteförvaltningen

Kronofogdemyndigheten

Miljöförvaltningen

Räddningstjänsten

Annan

Utredning
Kontakt med sökanden
Negativa remissyttranden till sökanden för yttrande

Beslutsunderlag/tjänsteutlåtanden

Sökanden för yttrande

Beslut

Bifall

Avslag

Tillståndsbevis

Beslut med besvärshänvisning

Expedition

Expedition

Beslut till sökanden

Kopia till:
Polisen, Länsstyrelsen,
Folkhälsoinstitutet
Systembolaget

Beslut till sökanden

Kopia till
Länsstyrelsen
Statens Folkhälsoinstitut
Polisen

Registreringsunderlag till:
Statens Folkhälsoinstitut
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Sammanträdesdatum

2019-11-21
§ 83

Dnr VFN 2019-141

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning av
öl klass II
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde 2019-03-20 tillsyn i Munkedals
kommun enligt alkohollagen. En del av tillsynen gällde kommunens riktlinjer för
serveringstillstånd och försäljning av öl klass II.
Länsstyrelsen anser att riktlinjerna generellt håller en hög nivå men behöver ses
över till en viss del:
 I sina riktlinjer har nämnden ställt krav att för serveringstillstånd för
uteserveringar kan det knytas villkor att musik inte får förekomma efter
kl. 23.00. Vid allmänna större arrangemang kan denna tid utsträckas till
klockan 01.00, normalt dock endast fredag, lördag och dag före helgdag.
Ett beslut om serveringstillstånd kan förenas med villkor om högsta
tillåtna ljudnivå när villkoret syftar till att minska ljudstörningar
orsakade av alkoholservering men ej av bullerstörningar som har sitt
ursprung i annat, t.ex. dörrstängare eller musik.
I riktlinjer anges även att det kan förekomma enstaka kontrollbesök av anonym
tjänsteman som uppträder som en vanlig gäst.
 I sina riktlinjer har nämnden ställt krav utan lagstöd på de som säljer
folköl.
Att varje försäljningsställe som bedriver detaljhandel/servering av folköl
ska utse en försäljningsansvarig. Den försäljningsansvarige bör finnas
tillgänglig när folkölsförsäjlöning bedrivs.
I alkohollagen finns det inga krav på de som säljer eller serverar folköl att
utse försäljningsansvariga, eller att sådana ska finnas tillgängliga mär
försäljning av folköl sker.


I riktlinjerna framgår att tillsyn normalt sker öppet, dvs. den som utför
kontrollen ger sig till känna. Enstaka kontrollbesök av anonym
tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t.ex. vid
uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat.

Riktlinjerna har nu omarbetats enligt länsstyrelsens påpekande.
Inga förändringar gällande beräkning av taxor och avgifter för ansökan och
tillsyn föreslås, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81
kvarstår och biläggs riktlinjerna. Utgångsvärdet för beräkning av
ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet)
som räknas om varje år. År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.
Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i allmänna prisläget och
avrundas till närmaste hundra kronor.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-21
forts. § 82
Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2019-11-06
Förslag till reviderade Riktlinjer för serveringstillstånd
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för
serveringstillstånd och försäljning av öl klass II.
*

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 gällande beräkning av nivå
för taxor och avgifter för ansökan och tillsyn, enligt konsumentprisindex,
kvarstår.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslag till reviderade riktlinjer.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för
serveringstillstånd och försäljning av öl klass II.
*

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 gällande beräkning av nivå
för taxor och avgifter för ansökan och tillsyn, enligt konsumentprisindex,
kvarstår.

Expedieras
Alkoholhandläggare Munkedal/Lysekil
Avdelningschef IFO
Nämndsekreterare för slutredigering
Webbredaktör för publicering efter redigering
Slutarkiv
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