Nyhetsbrev 5: 2020
Det här är det femte nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:
• Länsstyrelsen i Västra Götaland har digital genomgång av domar från det gångna året
• Gårdsförsäljning av alkohol
• Information och vägledning från Folkhälsomyndigheten
• Om olovlig alkoholförsäljning/”microcatering”

UTBILDNINGAR

Länsstyrelsen Västra Götaland
bjuder in till digital genomgång av
domar från det gånga året
7 eller 8 december
Länsstyrelserna i Jönköping och i Västra Götaland bjuder in till en
timmes digital genomgång av ett urval av domar ifrån det gångna
året inom områdena alkoholservering och försäljning av tobak.
Inbjudan riktar sig till dig som kommunal handläggare oberoende av
i vilket län du jobbar.

INBJUDAN

Anmälan görs via länsstyrelsens hemsida, se länkar nedan, senast
den 1 december.
FÖR ANMÄLAN TILL DEN 7 DECEMBER

FÖR ANMÄLAN TILL DEN 8 DECEMBER

AKTUELLT

Gårdsförsäljning av alkohol
Nu finns kommittédirektivet om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker publicerat.
TILL KOMMITTÉDIREKTIVET

Folkhälsomyndighetens vägledning
Nu finns uppdaterad vägledning om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen och tillfälligt förbud mot alkoholförsäljning.
Läs vägledningen
Se även information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Checklista för evenemang och serveringsställen
Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med
anledning av covid‐19
Folkhälsomyndigheten har reviderat vägledningen för att utreda en ansökan om
tillstånd.
Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja
tobaksvaror

Brev från Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten påminner samtliga kommuner att skicka in
beslut som fattats gällande tillstånd att sälja tobaksvaror.
LÄS BREVET HÄR

Folkhälsomyndighetens utredning
om Heets
I somras utredde Folkhälsomyndigheten hur Icos/Heets ska
klassificeras enligt lag om tobak och liknande produkter och hur
dessa produkter ska vara märkta. Den 18 november meddelade
Folkhälsomyndigheten Länsstyrelsen i Västra Götaland att frågan inte
är avgjord än. Länsstyrelsen fortsätter att bevaka frågan.

”Microcatering”
Länsstyrelsen har de senaste dagarna fått väldigt många samtal och mail från
handläggare där deras nämnd kommer att ta – eller redan tagit beslut om att tillåta
”microcatering”. Här kommer lite allmän info om ”microcatering” från Länsstyrelsen:
Då microcatering inte är ett klart juridiskt begrepp som avhandlas i alkohollagen så
får det avgöras i det enskilda fallet vad som avses i en ansökan eller anmälan om
tillståndshavaren innehar ett cateringtillstånd. Kommunen kan inte fatta ett generellt
beslut om att bevilja en viss typ av servering utan man måste göra en prövning av
varje enskild ansökan.
Vad som gäller för bedrivande av catering enligt alkohollagen framgår av FoHM:s
yttrande som går att läsa här.
Krögare kan ansöka om ett särskilt tillstånd för att bedriva cateringservering till
slutna sällskap och regleringen finns i 8 kap. 4 § alkohollagen. Lämplighetskravet
är detsamma som vid andra typer av ansökan om serveringstillstånd och krögaren
ska ha ett eget kök för tillredning av mat. Även om det räcker att tillståndshavaren
har ett kök i någon kommun måste denne ansöka om ett tillstånd för varje kommun
i vilken tillståndshavaren avser att bedriva cateringservering.
Eftersom det inte finns någon fast serveringslokal ska tillståndshavaren inför varje
servering anmäla var och när serveringen ska äga rum. Vad som ska finnas med i

servering anmäla var och när serveringen ska äga rum. Vad som ska finnas med i
anmälan framgår av 2 och 3 §§ i Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:8.
Kommunen ska efter anmälan godkänna lokalen, men vilken prövning som ska göras
har inte tydliggjorts i lagen. När det handlar om privatbostäder eller annan privat
lokal behöver anmälan inte innehålla uppgift om lokalens brandsäkerhet och någon
egentlig prövning av olika förutsättningar utöver att lokalen ligger i kommunen och
att det handlar om ett slutet sällskap behöver inte göras.
Innehavaren av ett cateringtillstånd kan således befinna sig hos gästen/kunden och
servera mat och alkoholdryck. Vid cateringverksamhet gäller samma regler som vid
annan alkoholservering i fråga om tillståndshavarens skyldigheter. Det ska finnas en
serveringsansvarig på plats under serveringstiden precis som vid alkoholservering på
andra serveringsställen. Kommunen bör noga beakta alkohollagens krav beträffande
tillståndshavarens ansvar vid servering samt vad som avses med servering och
serveringstid. I det fall kunden serveras alkohol och serveringsansvarig inte är med
vid hela serveringstillfället rör det sig om en brist i serveringen enligt 8 kap. 18 § AL.
Om serveringen inte uppfyller de krav som ställs förväntas kommunen genom sin
tillsyn vidta åtgärder enligt alkohollagen.
Att leverera ut färdiglagad mat och alkoholdryck till kund som tar emot leveransen
vid sin dörr riskerar att inte utgöra servering i alkohollagens mening. Detta kan
utgöra detaljhandel, jfr 5 kap 2 § AL samt 11 kap 3 § och 4§ AL. I första hand bör
kommunen informera och föra en dialog med sina tillståndshavare för att tillse att
tillståndshavarna följer alkohollagen. I övrigt är detaljhandel med alkohol och olovlig
alkoholförsäljning en fråga för polis och åklagare. Var gränsen går för vad som kan
räknas som bristande servering eller olovlig alkoholförsäljning är svår att säga och
om tillståndshavaren kan undkomma olovlig alkoholförsäljning genom att flaskan
med alkohol öppnas i samband med att tillståndshavare eller serveringsansvarig
lämnar alkoholen vid leveransen vid serveringstillfället i hemmet.
Generellt gäller att Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas hantering av
serveringstillstånd. I det fall Länsstyrelsen vid sin tillsyn finner att kommunen inte
uppfyller lagens krav beträffande tillsyn och tillståndsgivning uttalas kritik.
För vidare läsning om cateringtillstånd hänvisas till prop. 2009/10:125 s. 99ff.
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