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REGLER
Definition: Regler beskriver kommunens förmåner, rättigheter och skyldigheter
för medarbetare samt regler riktade till allmänheten och externa aktörer.
Regler beslutas i huvudsak av kommunstyrelsen.

I detta dokument regleras vad som förväntas av den som söker eller redan har
ett serveringstillstånd i Gällivare kommun. Med serveringstillstånd avses
servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen(2010:1622).
Alkohol kan skada människors hälsa och medföra att människor känner sig
otrygga eller upplever olägenheter. Därför krävs det tillstånd för att bedriva
servering av alkohol. Kommunen har enligt alkohollagen ansvaret för att pröva
ansökningar om serveringstillstånd samt att utöva tillsynen över den som har
serveringstillstånd.
Finns det skäl att, på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl,
befara olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa får serveringstillstånd vägras.
Reglerna för serveringstillstånd ska ge vägledning i vilken hänsyn till lokala
förhållanden som Gällivare kommun tar vid tillståndsprövningen samt vad som
stadgas i lag och förordning rörande servering av alkohol.
Servering och försäljning av alkoholdrycker
Enligt alkohollagen fordras det tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker av den kommun där serveringsstället är beläget.
Med servering avses försäljning av alkoholdrycker för förtäring på plats. Med
alkoholdrycker avses dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent.
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i
möjligaste mån förhindras och den som ansvarar för försäljning av
alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.
Det är den som har ett serveringstillstånd som är ansvarig för serveringen.
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel eller om det finns skärskild anledning att anta att
varan är avsedd att tillhandahållas någon olovligen.
Vid serveringen ska tillståndshavaren eller en serveringsansvarig finnas på plats.
Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år och vara lämplig för uppgiften.
Den som har serveringstillstånd ska anmäla den eller de personer som har
utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker.
Tillståndsinnehavaren eller serveringsansvarig ska ha tillsyn över serveringen till
gästerna. Alla som serverar alkoholdrycker har ansvar att serveringen sköts
ansvarsfullt och inte till någon under 18 år. Vid servering ska personal se till att
måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet
undviks. Risken för överservering och alkoholpolitiska olägenheter ökar vid
servering av helflaskor sprit s.k, helrör, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor eller
liknande då serveringspersonalens möjligheter att kontrollera vilka gäster som
dricker vad och hur mycket försämras. Gällivare kommun anser därför att sådan
servering/försäljning inte ska förekomma.
Endast den som är anställd av den som har serveringstillstånd får anlitas som
köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som har betydelse för ordning
och nykterhet. Detta gäller dock inte för ordningsvakter.
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Priset för alkoholdryckerna får inte sättas lägre än inköpspriset plus skäligt
påslag. Prissättningen får inte heller ske på ett sådant sätt att försäljning av
drycker med högre alkoholhalt främjas. Det ska även finnas tillfredställande urval
och omfattning av lättdrycker att tillgå för gästerna.
Alkoholdrycker får inte medföras från serveringslokalen, och andra
alkoholdrycker än de som serverats i enlighet med tillståndet får inte förtäras på
serveringsstället.
Handläggning av ansökan
Serveringstillstånd kan avse enstaka tillfälle eller gälla året runt och gälla för
servering till slutet sällskap eller till allmänheten. Ansökan om serveringstillstånd
ska ske skriftligt. Gällivare kommun tillhandahåller blanketter för ansökningar.
Det framgår av ansökningsblanketten vilka handlingar som ska bifogas ansökan
om serveringstillstånd. Handläggningstider från det att en komplett ansökan
förligger till dess att beslut meddelas är:
Tillfällig servering till slutet sällskap, 10 dagar
Tillfällig servering till allmänheten 1-3 månader
Stadigvarande servering till allmänheten 1-3 månader
Stadigvarande till slutet sällskap 1-3 månader
Vid handläggningen av ansökningar av stadigvarande och tillfällig servering till
allmänheten inhämtas alltid yttrande från polismyndigheten, miljö-, bygg- och
räddningsnämnden (två yttranden) samt socialnämnden.
Polismyndigheten gör en bedömning av eventuella hinder av ordningskaraktär för
den sökta verksamheten, t ex närboendestörningar eller trafikstörningar samt ett
ställningstagande till sökt serveringstid, samt yttrar sig om sökandens allmänna
lämplighet för verksamheten.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden lämnar två yttranden. Räddningsavdelningen yttrar sig om serveringslokalen uppfyller kraven enligt lagstiftningen
om räddningstjänst samt om det antal personer lokalen är avsedd för.
Miljöavdelningen yttrar sig om serveringslokalen är godkänd för tillredning av
mat, eventuella hinder för den sökta verksamheten, risk för olägenheter i
samband med denna och den sökta serveringstiden samt eventuella begränsande
villkor i godkännandet.
Socialnämnden uppger i sitt yttrande om serveringen kan medföra olägenheter
ur alkoholpolitisk synpunkt.
För ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd och i de fall sökanden är
okänd för kommunen inhämtas även yttranden från kronofogdemyndigheten och
skatteverket.
Kronofogdemyndigheten uppger i sitt yttrande om sökanden personligen eller det
bolag denne företräder har betalningsanmärkningar, har brustit i sin skyldighet
att erlägga skatter och sociala avgifter eller är föremål för exekutiva åtgärder.
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Skatteverket uppger i sitt yttrande om sökanden eller det bolag denne företräder
restförts för skatter eller avgifter samt en bedömning av de ekonomiska
uppgifter sökanden lämnat rörande finansiering av rörelsen.
Sammantaget ligger de yttranden som inhämtas till grund för prövning av
sökandens och lokalens lämplighet för servering av alkoholdrycker.
Kommunen kan meddela villkor för serveringstillståndet, t.ex. att endast
bordsservering får ske eller att det ska finnas ett visst antal ordningsvakter vid
servering.
Avslår kommunen en ansökan om serveringstillstånd, meddelar villkor eller
delvis bifaller ansökan kan detta överklagas hos förvaltningsrätten inom tre
veckor efter det att beslutet kom sökanden tillhanda.
Ansökningsavgifter
Gällivare kommun tar ut ansökningsavgifter för prövningen av
serveringstillstånd. Det är fullmäktige som fastställer avgiften. Aktuell
ansökningsavgift finns tillgänglig på Gällivare kommuns hemsida under taxor och
avgifter.
Krav på sökande
Vid prövningen om serveringstillstånd ska medges ska lämpligheten hos den som
söker serveringstillstånd bedömas. Det är den som söker serveringstillstånd som
ska visa att denne är lämplig för serveringstillstånd.
Den som söker serveringstillstånd ska visa att han eller hon är lämplig, med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt omständigheterna
i övrigt, att utöva verksamheten. Den sökande ska även visa att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som alkohollagen ställer. Detta kan
ske genom att den som söker serveringstillstånd till ansökan bifogar intyg över
att det inte finns några skulder hos skatteverket eller kronofogdemyndigheten,
bifogar ett utdrag ur belastningsregistret samt redogör för hur serveringsrörelsen
är finansierad.
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har kunskaper
om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att bedriva
serveringsverksamheten på ett författningsenligt sätt. Kunskapsprov sker hos
kommunen.
Krav på lokalen
Lokalen ska vara lämplig för servering från brandsäkerhetssynpunkt och lokalens
belägenhet får inte orsaka olägenheter i fråga om ordning, nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa.
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst område som den som söker
serveringstillstånd disponerar. Tillstånd kan meddelas för flera tillståndshavare
att använda ett gemensamt serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ansvarar i
sådana fall för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet och för vad som i
övrigt gäller enligt alkohollagen iakttas under den tid som han eller hon bedriver
servering där.
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För stadigvarande serveringstillstånd fordras att serveringsstället har ett eget
kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt
tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter
kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Att maten ska
vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Ett
varierat utbud innebär att det ska finnas såväl förrätter, som huvudrätter och
efterrätter att välja bland. Enbart sallader, smörgåsar, prefabricerade
hamburgare och varmkorv är således inte tillredd mat i lagens mening och
tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Enbart chips eller
nötter är inte att anse som maträtter. I Gällivare kommun bör det finnas minst
tre förrätter, tre huvudrätter och tre efterrätter. Efter kl. 23.00 ska det finnas
minst två enklare rätter.
Enklare matinrättningar som exempelvis gatukök, caféer och liknande enklare
serveringsställen ska inte kunna komma ifråga för serveringstillstånd. Erhåller
enklare matinrättningar serveringstillstånd ökar utbudet och tillgängligheten av
alkohol i kommunen.
När det gäller tillfällig servering till allmänheten eller till slutet sällskap får detta
meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat.
Lokaler som används för servering till allmänheten eller till slutna sällskap, av
den som har ett stadigvarande serveringstillstånd, ska vara lämpliga ur
brandsäkerhetssynpunkt.
Olika typer av serveringstillstånd
Tillfällig servering till slutet sällskap
Serveringstillstånd kan meddelas för en förening, företag eller annat slutet
sällskap. Tillståndet kan omfatta servering av starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker. För att slutet sällskap ska anses föreligga krävs det
att medlemskretsen är känd samt att det finns ett gemensamt intresse och ett
innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet förutom
alkoholserveringen. Med tillfällig servering avses en enstaka tidsperiod eller ett
enstaka tillfälle.
Kan medlemskap lösas i entrén eller på annat ställe i anslutning till
serveringstillfället anses det inte vara fråga om slutet sällskap.
För serveringstillstånd till slutet sällskap krävs det att den som söker tillståndet
bedöms som lämplig, att tillredd mat tillhandahålls vid alkoholserveringen samt
att serveringslokalen är lämplig.
Det finns inget krav på att serveringslokalen ska ha ett kök för tillredning av ett
varierat utbud av maträtter, utan tillredd mat ska tillhandahållas vid
alkoholserveringen. Det ankommer på den som söker serveringstillstånd att ange
vilken typ av mat som kommer att serveras. Med tillredd mat anses maträtter
tillredda av råvaror. Sallader, smörgåsar, prefabricerade hamburgare och
varmkorv bedöms inte som tillredd mat.
Serveringslokalen ska ha tillräckligt antal sittplatser, vara överblickar och
avgränsad samt vara lämplig för servering av alkohol.
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Kommunen kan medge undantag från kravet på att avlägga kunskapsprov om
ansökan avser ett enstaka serveringstillfälle till slutet sällskap.
Tillfällig servering till allmänheten
Serveringstillstånd kan medges för tillfällig servering till allmänheten. Tillståndet
kan omfatta servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker.
Vid tillfälliga serveringar till allmänheten så som festivaler och liknande ska
servering av drycker alltid ske i flaskor och glas av plast eller metallburkar.
Glasflaskor är olämpliga av flera skäl. Säkerhetsmässigast innebär det en risk
under serveringstiden men också olägenheter i form av glaskross som kan skada
långt efter att själva serveringen är över.
Den som söker tillstånd för tillfällig servering till allmänheten ska vara lämplig,
tillredd mat ska tillhandahållas vid serveringstillfället och serveringsstället ska
vara lämpligt för alkoholservering.
Det finns inget krav på att serveringslokalen ska ha ett kök för tillredning av ett
varierat utbud av maträtter, utan tillredd mat ska tillhandahållas vid
alkoholserveringen. Det ankommer på den som söker serveringstillstånd att ange
vilken typ av mat som kommer att serveras. Med tillredd mat anses maträtter
tillredda av råvaror. Sallader, smörgåsar, prefabricerade hamburgare och
varmkorv bedöms inte som tillredd mat.
Serveringslokalen ska ha tillräckligt antal sittplatser, vara överblickar och
avgränsad samt vara lämplig för servering av alkohol.
Stadigvarande servering till allmänheten
Serveringstillstånd kan medges för stadigvarande servering till allmänheten.
Tillståndet kan omfatta servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker. Tillståndet kan gälla året runt eller årligen under viss tidsperiod.
Den som söker serveringstillstånd ska bedömas som lämplig, det ska finnas ett
eget kök i anslutning till serveringslokalen och lagad eller på annat sätt tillredd
mat ska tillhandahållas under serveringen. Gästerna ska erbjudas ett varierat
utbud av maträtter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare
rätter.
Med ett varierat utbud av maträtter avses ett antal förrätter, huvudrätter samt
efterrätter. I Gällivare kommun bör det finnas minst tre förrätter, tre huvudrätter
och tre efterrätter. Efter kl. 23.00 ska det finnas minst två enklare rätter.
Maträtterna ska vara sådana som en gäst kan förväntas beställa. Utrustningen i
köket måste hålla en viss standard. Vanliga lägenhetsspisar och mikrovågsugnar
för uppvärmning av prefabricerad mat anses inte vara tillräcklig utrustning.
Serveringstillstånd ska inte medges om enbart enklare anrättningar, som
sallader, smörgåsar, prefabricerade hamburgare och varmkorv erbjuds. Vid
prövningen är den sammanvägda bedömningen av utbud, kvalitet och allmän
standard avgörande.
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Serveringslokalen ska ha tillräckligt antal sittplatser, vara överblickar och
avgränsad samt vara lämplig för servering av alkohol.
Kommunen kan efter särskild prövning medge serveringstillstånd för
stadigvarande servering till slutet sällskap.
Cateringverksamhet
Stadigvarande serveringstillstånd kan medges för cateringsverksamhet till slutna
sällskap. I huvudsak ställs samma krav på den som söker serveringstillstånd för
cateringverksamhet som för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.
Den som söker tillstånd ska vara lämplig och ha ett eget kök för tillredning av
mat. Den lokal där serveringen ska äga rum ska vid varje tillfälle anmälas till och
godkännas av kommunen.
Serveringslokalen ska ha tillräckligt antal sittplatser, vara överblickar och
avgränsad samt vara lämplig för servering av alkohol.
Provsmakning
Serveringstillstånd kan medges för provsmakning av starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten.
Arrangören måste i detta fall ha ett stadigvarande serveringstillstånd som
omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där
provsmakningen ska äga rum eller de partihandlare som deltar enskilt eller
gemensamt har ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av dryckerna.
Innan arrangemanget äger rum ska en anmälan ges in till kommunen. I anmälan
anges, var och när arrangemanget ska äga rum, vilka utställarna kommer att
vara, vilka drycker som det kommer att erbjudas provsmakning av, hur
biljettförsäljning eller liknande kommer att gå till samt hur ordning och nykterhet
ska säkerställas.
Provsmakning innebär att det tillhandahålls/ges normalt en ytterst liten mängd,
oftast motsvarande en matsked eller mindre och syftet är att tillhandahålla
konsumentupplysning och vänder sig till personer som vill prova kvalitén på olika
drycker. De allmänna reglerna för marknadsföring av alkohol gäller även vid
provsmakning.
Det finns inget krav på mat vid provsmakning, utan det är arrangemanget som
bedöms.
Pausservering
Serveringstillstånd kan medges för pausservering av starköl, vin, spritdrycker
samt andra jästa alkoholdrycker i foajéer till teater- eller konsertlokal under paus
i föreställning eller konsert utan krav på matservering.
Den som söker serveringstillstånd bedöms utifrån vad som gäller för tillfällig eller
stadigvarande tillstånd, beroende på omfattningen av serveringen.
Serveringstider
Normaltiden för servering av alkoholdrycker är mellan kl. 11.00 till 01.00. I
Gällivare kommun kan utsträckt serveringstid för stadigvarande
serveringstillstånd medges till kl. 02.00 fredagar, lördagar samt helgdagar för
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restauranger med nöjesinriktning. Vid enstaka tillfällen kan serveringstid medges
till kl. 03.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
Vid bedömningen av serveringstid ska risk för olägenheter i fråga om ordning
och nykterhet samt särskild risk för människors hälsa särskilt beaktas.
För tillfällig servering i tätbebyggt område är normaltiden för servering till kl.
01.00.
Tillsyn av serveringstillstånd
Gällivare kommun genomför både yttre och inre tillsyn av serveringstillstånd.
Den yttre tillsynen genomförs även av polismyndigheten. Med yttre tillsyn avses
en kontroll av att serveringen sker enligt serveringstillstånd och gällande
föreskrifter. Med inre tillsyn avses en kontroll av att förutsättningarna för att
serveringstillstånd ska kunna medges fortfarande är uppfyllda.
I kommunen finns en tillsynsplan där det anges hur arbetet med kontroll av
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkohol kommer
att ske.
För arbetet med tillsynen av serveringstillstånd tar kommunen ut en
tillsynsavgift. Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstillstånd ingår i
ansökningsavgiften, och för stadigvarande tillstånd utgår denna årligen. Den
årliga tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del baserad på
omsättningen av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften fastställs av fullmäktige, och
finns tillgänglig på Gällivare kommuns hemsida under taxor och avgifter.
Erinran, varning och återkallelse av serveringstillstånd
Uppfyller den som har serveringstillstånd inte de villkor som uppställts i
tillståndet eller inte följer de regler som gäller för servering av alkoholdrycker
kan kommunen meddela en erinran, varning eller återkalla serveringstillståndet.
Har flera tillståndshavare nyttjat ett gemensamt serveringsutrymme får
tillståndet för det gemensamma utrymmet återkallas om det inte kan utredas
vilken tillståndshavare som är ansvarig för händelsen, som ska föranleda
återkallelse av serveringstillståndet.
Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa
I Gällivare kommun anses följande faktorer vara av särskild betydelse vid
bedömningen om en servering kan befaras medföra olägenheter i fråga om
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa:
-

Restaurangtäthet i området
Närhet till skolor, idrotts- eller nöjesanläggningar
Etablering i närheten av trafik- eller skoterleder
Etablering i områden där barn och ungdomar samlas
Serveringstid
Verksamhetens inriktning
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- Tätbebyggt område
- Marknadsföring
Vid tillfällig servering beaktas även om det finns tillräckligt antal toaletter på
serveringsområdet.
Marknadsföring
Marknadsföring av alkoholdrycker ska ske med särskild måttfullhet. Reklam eller
annan marknadsföring får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till
bruk av alkohol. Marknadsföring av alkoholdrycker får inte heller särskilt rikta sig
till barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.
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