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Reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers 

kommun 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att omarbeta 
Österåkers riktlinjer för alkoholservering. Översynen skulle bland annat omfatta ett 
omarbetat förslag avseende serveringstider. Miljö- och hälsoskyddsenheten har tagit 
fram en reviderad version av riktlinjerna. Riktlinjerna har remitterats till 
Kommunpolisen och Trygg i Österåker. 
 
 

Beslutsförslag 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsens 
planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Anta Österåkers riktlinjer för alkoholservering i reviderad form. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige (KF § 6:11, 2017) har uppdragit åt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att omarbeta Österåkers riktlinjer för alkoholservering (ÖFS 
2013:14). Översynen ska bland annat omfatta ett omarbetat förslag avseende 
serveringstider. 
 

Enhetens slutsatser 

Enligt alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller 
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av 
föreskrifterna i kommunen bland annat beträffande serveringstider. För att på ett 
tydligt sätt informera om vad som förväntas av den som söker eller redan har ett 
serveringstillstånd i Österåkers kommun har kommunfullmäktige antagit riktlinjer. 
Riktlinjerna tydliggör också vad en sökande kan förvänta sig av kommunen i 
samband med ansökan om serveringstillstånd. 
 
Kommunens riktlinjer för alkoholservering är tungt vägande vid bedömning i 
handläggningen av serveringstillstånd men i varje enskilt ärende måste miljö- och 
hälsoskyddsnämnden göra en bedömning och får inte enbart hänvisa till riktlinjerna. 
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Riktlinjerna ska bland annat redovisa vilka serveringstider kommunen anser lämpliga. 
Av riktlinjerna ska det därför framgå vilka serveringstider som normalt bör tillämpas 
inomhus och utomhus vid serveringstillstånd till allmänhet respektive slutna sällskap.  
 
Av riktlinjerna ska även framgå annan information och upplysningar bland annat om 
vilka skillnader om gäller mellan serveringstillstånd till allmänheten respektive slutna 
sällskap. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har gjort en översyn av kommunens riktlinjer för 
alkoholservering (ÖFS 2013:14). Översynen har inneburit att en reviderad version 
har tagits fram. 
 
Remissvar 
I samband med revideringen av riktlinjerna har miljö- och hälsoskyddsenheten haft 
en dialog med Österåkers kommunpolis. Riktlinjerna har därefter remitterats till 
Kommunpolisen och Trygg i Österåker. Hänsyn har tagits till Polisens och Trygg i 
Österåkers yttrande genom förslag på årlig omprövning av serveringstider efter 
klockan 02.00. 
 
Yttrandena från Kommunpolisen och Trygg i Österåker bifogas i sin helhet. 
 
Nämndens mål 
Vid revideringen av riktlinjerna har miljö- och hälsoskyddsenheten beaktat nämndens 
mål om att ”inga ordningsstörningar eller överservering ska ske på eller i anslutning 
till serveringsställen”. 
 
Stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd 
I den reviderade versionen av kommunens riktlinjer har skillnaden mellan 
stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd förtydligats. I riktlinjerna har 
formuleringen för hur många dagar ett tillfälligt tillstånd kan ges ändrats till normalt 
maximalt 12 dagar.  
 
Serveringstider 
I de reviderade riktlinjerna föreslås generellt senare serveringstider både utomhus och 
inomhus. Serveringstiderna inomhus föreslås generellt ändras till att servering av 
alkoholdrycker inomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 03:00. 
Servering av alkoholdrycker inomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast 
klockan 03:00. Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 – 01.00. Utökade 
serveringstider mellan klockan 01.00 – 03.00 kan medges efter särskild prövning i det enskilda 
fallet. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår dock att den utsträckta serveringstiden 
mellan klockan 01:00 till klockan 03:00 normalt inte ska medges om det finns 
bostäder i samma byggnad som serveringstället. Enheten bedömer att risken för 
närboendestörningar från serveringslokalen och från gästers hemgång är för stor i 
dessa fall. Det kan dock vara så att bostäderna är placerade så att de inte påverkas av 
serveringsstället och i dessa fall kan utsträckt serveringstid medges. 
 
I bedömningen, när det gäller om serveringstider efter klockan 01:00 ska medges är 
det också av största vikt att väga in tryggheten i närmiljön för kommuninvånarna. 
Riskerna för ordningsstörningar samt risker för närboende ska utredas och 
synpunkter ska inhämtas från Polisen. Bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden eller 
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Polisen att det finns en risk för närboendestörningar och/eller ordningsstörningar 
bör ansökan om utsträckt serveringstid i regel avslås.  
 
Utifrån de remissvar som inkommit från Polisen och Trygg i Österåker, anser miljö- 
och hälsoskyddsenheten att det finns skäl att föreslå att kommunen ges möjlighet till 
en årlig omprövning av serveringstillstånd med serveringstid till allmänheten mellan 
klockan 02:00 och klockan 03.00. På så sätt kan kommunen bidra till att tryggheten i 
direkt anslutning till ett serveringsställe förstärks. Omprövningen av den utsträckta 
serveringstiden sker främst genom att kommunen inhämtar yttrande från Polisen. 
 
Serveringstiderna utomhus föreslås generellt ändras till att servering av alkoholdrycker 
utomhus får påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 23:00. Enheten 
bedömer att denna förlängning av serveringstiden från dagens klockan 22.00 till 
klockan 23.00 innebär en mycket liten risk för ökade störningar till närboende eller 
andra negativa konsekvenser. 
 
Enheten har även förtydligat att i riktlinjerna att där risker för störningar för 
närboende är mycket liten, till exempel vid serveringsställen som är avlägsna från 
övrig bebyggelse, kan servering utomhus medges till klockan 00:00. Redan i dag har 
vi i kommunen flera sådana serveringställen där det fungerar mycket bra med 
serveringstider till klockan 00.00. 
 
Servering i samband med idrott 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska göra bedömningar både utifrån alkohollagen 
och ur ett folkhälsoperspektiv i samband med ansökningar om servering av 
alkoholdrycker på idrottsanläggningar. I de reviderade riktlinjerna är det därför 
förtydligat att servering av alkoholdrycker på idrottsanläggningar eller i samband med 
andra idrottsevenemang ska prövas med stor restriktivitet. Det är överhuvudtaget 
inte lämpligt med servering av alkoholdrycker i samband med idrottsevenemang där 
ungdomar deltar eller där det är fråga om en ungdomlig publik. 

 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
En motion (22/2016) angående serveringstider har behandlats vid följande 
sammanträden: 

- Kommunfullmäktige 2017-09-18, § 6:11 

- Kommunstyrelsen 2017-08-28, § 8:10 

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-25 § 3:5 
 
Bilaga 1. Reviderade riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun 
Bilaga 2. Österåkers riktlinjer för alkoholservering (ÖFS 2013:14) 
Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-18, § 6:11 
Bilaga 4: Polisens yttrande 
Bilaga 5: Trygg i Österåkers yttrande 
 
 
 
 
Maria Lindström  
Miljö- och hälsoskyddschef   
 
Protokollsutdrag till: Polisen, Trygg i Österåker 


