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Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i
Malmö stad
Enligt 9 kap. 1 § alkohollagen utövar länsstyrelsen tillsyn inom länet och ska ge råd
och stöd till kommunerna.
Med anledning av arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad beslut den 19
november 2020 § 349 ”Nämndinitiativ angående tolkning av alkohollagen” har
Länsstyrelsen inlett ett tillsynsärende. Länsstyrelsen har granskat beslutet och
förelägger arbetsmarknads- och socialnämnden enligt följande.
 Att nämnden redogör för sin bedömning av att beslutet om att anse
serveringstiden avslutad vid genomförd servering står i överensstämmelse
med lagstiftningen. I synnerhet 8 kap. 19 § alkohollagen då det av
bestämmelsen följer att det kommunen beslutar om är tidsramen inom vilken
servering får ske.
 Att nämnden utvecklar vad som avses med ”genomförd servering” i beslutet
och hur nämnden tolkar begreppet ”servering” i alkohollagens mening.
 Att nämnden besvarar vad beslutet får för praktiska konsekvenser för
tillståndshavare och tillståndshandläggare jämfört med innan nämndens beslut
togs.
 Att nämnden besvarar om beslutet ska förstås så att det omfattar all typ av
servering som genomförs, oavsett vilket serveringstillstånd tillståndshavaren
har beviljats.
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 Att nämnden besvarar om man bedömer att förordning (2020:956) om
tillfälligt förbud mot servering av alkohol är tillämpbar på nämndens beslut.
 Att nämnden besvarar om kommunen har ändrat sitt anmälningsförfarande
(jfr. 3 § 2 punkten i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
anmälan av lokal för cateringverksamhet med mera (FoHMFS 2014:8)).
 Att nämnden besvarar om skrivningen i beslutet om att ”tillämpa undantaget
från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler
som ej är avsedda för allmänheten” avser att utvidga undantaget som följer av
3 § andra stycket i FoHMFS 2014:8 och förarbetsuttalandena (prop.
2009/10:125, s. 97-98), eller om nämnden endast upprepar vad som
framkommer av dessa.
 Att nämnden besvarar om beslutet är avsett att gälla tills vidare eller endast
under viss tid.
Kommunens yttrande ska vara Länsstyrelsen till handa senast den 22 december
2020. Yttrandet skickas till skane@lansstyrelsen.se eller lämnas in via vår e-tjänst:
Komplettering eller yttrande i ärende.
Ange ärendets diarienummer vid kommunicering med Länsstyrelsen.
Fredrik Holst
010-223 62 34
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