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ALKOHOLSERVERING PÅ SÄRSKILDA BOENDEN
Riksdagen har beslutat att från och den 1 juni 2012 gäller, i förhållande till
alkohollagen, mildare regler för servering av alkohol vid särskilda boendeformer
enligt socialtjänstlagen och boende med särskilt stöd enligt LSS.
Rent praktiskt innebär detta att det inte längre behövs serveringstillstånd för att
servera alkohol. Det blir med andra ord tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker (cider) till de boende, anhöriga och besökare till de
boende i samband med måltider.
Däremot krävs att boendet skall upprätta ett lämpligt program och utöva särskild
kontroll så kallad egenkontroll så att de allmänna bestämmelserna i alkohollagen följs
det vill säga nykterhet, åldersgränser och utlämnande av alkoholdrycker följs.
UTDRAG UR ALKOHOLLAGEN

Alkohollagen 8 kap 1 a §
Serveringstillstånd enligt 1 § krävs inte heller för servering till de boende och deras närstående på
sådana särskilda boenden
1. som avses i 5 kap 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9
§ 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och
2. som tillhandahåller måltidsservice. Den som bedriver alkoholservering enligt andra stycket ska
utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett
för verksamheten lämpligt program.

Alkohollagen 9 kap 20 §
Kommunen får förbjuda den som bedriver servering av alkoholdrycker på särskilda boenden enligt 8
kap 1 a § att fortsätta med serveringen eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en
varning, om den som bedriver serveringen inte följer bestämmelserna i denna lag. Förbud meddelas
för en tid av sex månader räknat från det att den som bedriver serveringen har fått del av beslutet.
Den kommun där serveringsstället är beläget beslutar om ingripande enligt första stycket.

Eventuella frågor besvaras av alkoholhandläggare Kate Svensson,
tel: 042-33 71 45, kate.svensson@hoganas.se
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