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RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR SERVERING TILL SLUTET SÄLLSKAP 

ANSÖKAN 

För rätt till servering av alkoholdrycker krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd för 

servering till slutet sällskap görs hos kommunen via e-tjänst. 

Sökanden ska fylla i alla uppgifter på e-tjänsten.  

Kommunen kan kräva att ytterligare upplysningar ska lämnas. 

TILLSTÅNDSBEVIS 

Tillståndet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och kunna uppvisas för 

tillsynsmyndighet. 

MAT 

Vid alkoholservering ska tillredd mat tillhandahållas. 

INKÖP AV ALKOHOLDRYCKER  

Alla för tillställningen avsedda spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

alkoholdrycker ska köpas hos systembolaget. 

ALKOHOLFRITT ALTERNATIV 

Gäst som avstår från alkoholdrycker ska i stället kunna få lämpliga alkoholfria 

drycker. Urvalet ska normalt omfatta - utom friskt dricksvatten - bordsvatten, 

läskedryck, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker. 

PRISER PÅ DRYCKER 

För prissättningen av drycker gäller: 

- priserna på alkoholdryckerna får inte sättas lägre än detaljhandelspriserna. 

- priserna får inte heller sättas så att försäljning av alkoholstarkare drycker främjas. 

Prisnormer för drycker med olika alkoholhalt lämnas av kommunen. 

SERVERINGSFÖRBUD 

Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Den som är "märkbart 

påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel" får inte heller serveras 

alkoholdrycker. 
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ANIMERINGSFÖRBUD M.M. 

Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller tillåta att utlämnad 

alkoholdryck tas med från serveringsstället. 

FÖRTÄRINGS- OCH FÖRVARINGSFÖRBUD 

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har 

inköpts för serveringen av restauratören. Gäst eller annan person får med andra 

ord inte föra med sig egna alkoholdrycker till serveringsstället. Alkoholdrycker får 

inte heller tas med från serveringsstället. 

SERVERINGSTID 

Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan 11.00. 

Serveringen av alkoholdrycker ska avslutas senast klockan 01.00. Tillstånds-

myndigheten kan besluta om andra tider. 

STÄNGNINGSTID 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 

REDOVISNINGSUPPGIFT 

Ska lämnas på begäran. 

FÖRTYDLIGANDE 

Vid varje serveringstillfälle ska det finnas en bokning, gjord i förväg, där det är 

angivet vilken grupp/vilket sällskap som avses samt antalet personer. 

Grupp/sällskap får ej bildas på stället. 

TILLTRÄDESRÄTT 

Tillsynsmyndighet (kommun, polismyndighet och länsstyrelse) har tillträdesrätt till 

serveringsstället (begär tjänstelegitimation). 

SOCIALT ANSVAR 

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet. Serveringsansvarig ska se 

till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. 

STRAFFRÄTT 

Servering utöver meddelat tillstånd kan medföra straffansvar. 


