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Länsstyrelsen Skåne

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Länsstyrelsen har inlett en tillsyn enligt alkohollagen med anledning av arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut den 19 november 2020 § 349 ”Nämndinitiativ angående tolkning av
alkohollagen”. Nämnden har den 18 december 2020 yttrat sig över frågor som Länsstyrelsen
ställt inom ramen för tillsynsärendet.
Mot bakgrund av de svar Länsstyrelsen erhållit av nämnden i yttrandet begär Länsstyrelsen
ytterligare klargöranden. Nämnden återkommer enligt följande.
Begreppet servering i alkohollagen innebär inte enbart ett överlämnande av en i regel
upphälld alkoholdryck till en konsument. Tillståndshavaren ansvarar inom ramen för
serveringen även för att alkohollagens bestämmelser följs. Vid servering, oavsett om den sker
på ett serveringsställe eller efter godkänd anmälan av cateringslokal, omfattas en
tillståndshavare bl.a. av bestämmelserna om ansvarsfull servering enligt 3 kap. 5 § och 8 kap.
20 §, åldersgräns enligt 3 kap. 7 §, ansvarsfull hantering enligt 3 kap. 8 §, ansvar över
serveringen enligt 8 kap. 18 § och serveringstider enligt 8 kap. 19 §. Samtliga bestämmelser är
beroende av varandra. Det går därför inte att svara på frågan vad som menas med servering
och genomförd servering utan att ta i beaktande övriga ansvarsbestämmelser i alkohollagen.
En tillståndshavare eller en av denna utsedd och anmäld serveringsansvarig person ska finnas
på plats vid servering för att kontrollera att bestämmelserna efterföljs under hela
serveringstiden, dvs. under hela den tid som servering pågår, för att kontrollera vilka gäster
som får tillgång till alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat och kunna se om
olägenheter uppstår (prop. 94/95:89 s. 64 och prop. 2009/10:125 s. 101 f.).
Detta ansvar gäller vid catering oavsett om serveringen sker i en för tillfället hyrd lokal eller i
ett enskilt hem. För att en tillståndshavare eller av denne utsedd och anmäld
serveringsansvarig person ska kunna kontrollera att samtliga bestämmelser efterföljs måste
denna person finnas på plats under den tid som servering av alkoholdryck och
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alkoholdrycksliknande preparat pågår och under hela den tid som alkohol och mat förtärs,
inte bara under tiden som förslutningen brutits eller drycken hällts upp.
Det följer dessutom av förvarings- och förtäringsförbudet i 8 kap. 23 och 24 §§ alkohollagen
samt bestämmelsen om detaljhandel i 5 kap. 1 § alkohollagen att alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat som medtas vid catering av en tillståndshavare eller
serveringsansvarig person ska återtas till serverings- eller tillredningsstället efter avslutad
servering.
Folkhälsomyndigheten har i remissyttrande den 14 juli 2020 kommit med ett förtydligande
av begreppen servering och serveringstid i samband med catering. Av yttrandet framgår att
en serveringsansvarig ska finnas på plats under hela den tid som catering pågår i någons hem.
I yttrandet framgår också att Folkhälsomyndigheten anser att bestämmelsen om ansvarig
person på plats är särskilt viktig i någons hem eftersom kommunen inte har någon möjlighet
att utöva tillsyn i någons privata hem.
Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att servering respektive genomförd
servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats under den tid som servering av
alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och under hela den tid som alkohol
och mat förtärs och när alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i
lokalen och inte enbart efter att alkoholens förslutning brutits eller hällts upp.
Bedömning kring brister i det enskilda fallet och allvarlighetsgraden i dessa är en fråga för
nämnden. Beslut om eventuell sanktion enligt 9 kap. alkohollagen fattas enligt gällande
delegationsordning.
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