
TILLSYN
Under den här fl iken kan du läsa om vad varje typ 
av tillsyn innebär. Vi tipsar om vad du kan göra för 
att undvika problem.
 
Förebyggande tillsyn sker i dialog och 
samverkan med restaurangen.

Yttre tillsyn innebär att vi besöker serverings-
stället.

Inre tillsyn är det arbete vi handläggare gör 
efter att vi hämtat uppgifter från andra myndig-
heter och register.

Kontakta oss om du har frågor! 
Du hittar kontaktuppgifter till oss handläggare 
på visitkorten på boxens insida.



Vad behöver du som tillståndshavare veta och kunna för att den yttre 
tillsynen ska fungera så bra som möjligt?

Kommunen och polisen kan komma på tillsyn till serveringsstället när som helst 
utan att föranmäla sig. Du ska vara beredd på att vi kan vilja se alla serveringsytor 
och lager. Minst en serveringsansvarig ur personalen ska fi nnas på plats och 
kunna hjälpa oss vid besöket.

Vi tittar bland annat på att ingen underårig serveras alkohol, blir överserverad 
eller är påverkad av narkotika, att serveringslokalen är överblickbar och att det 
fi nns tillräckligt med personal för att ha kontroll. Vi kan också titta i personal-
liggaren och begära ut ett x-kvitto ur kassan.

Självfallet utgår vi från hur restaurangens tillstånd ser ut och kontrollerar att ni 
följer vad som bestämts där om tider, serveringsytor med mera.

Alkohollagen är en skyddslagstift ning som är till för att skydda människors 
hälsa. Det ska enligt alkohollagen råda ordning och nykterhet på serverings-
stället. Enligt lagen anses en person vara överserverad om han eller hon är 
”märkbart påverkad” – se beskrivande illustration nedan.

YTTRE TILLSYN

SALONGSBERUSAD

MÄRKBART PÅVERKAD

KRAFTIGT BERUSAD

Upprymdhet

Hämningar minskar

Får lättare att prata

Sämre reaktion

Yviga rörelser

Högre röstläge

Svårt att fästa blicken

Hängade ögonlock

Störande för andra gäster

Högljudd

Överdrivet självsäker

Fumlig, har svårt att 
greppa saker

Svårt att uppfatta budskap

Kan slumra till

Sluddrigt tal

Svårt att prata begripligt, 
ingen röd tråd i talet

Förvirrad

Somnar, svår att väcka

Svårt att kontrollera känslor

Svårt att gå stadigt, 
behöver hålla i sig för att 
inte falla, snubblar

Kräks

Uppfattar inte vad 
som händer eller sker

BERUSNINGSTRAPPAN



Några kom-ihåg

• Att ingen underårig serveras alkohol (person under 18 år)

• Att ingen blir överserverad eller är påverkad av annat berusningsmedel  
(narkotika).

• Att en person som blivit märkbart påverkad inte får vara kvar på serverings- 
stället utan ska avvisas/skickas hem. 

• Att en serveringsansvarig måste finnas på plats under hela serveringstiden.

• Att ett varierat utbud av mat måste kunna serveras under hela serverings- 
tiden. Det är helt ok att efter klockan 23.00 gå över på en enklare barmeny. 
Snacks räcker inte.

• Att inga kombinationserbjudande eller rabatter är tillåtna. ”Happy hour”  
innebär att även maten ska vara billigare.

• Att alkoholfria alternativ finns och marknadsförs.

• Påträngande marknadsföring är inte tillåten.

• Att totalt bjudförbud av alkohol råder.

• Att bara den alkohol som köpts in av tillståndshavaren får förvaras på  
serveringsstället.

• Att serveringsstället ska var utrymt 30 minuter efter stängningstid.

• Om du i ditt tillstånd har villkor om att uteserveringen ska vara stängd tidigare 
än själva restaurangen får ingen sitta kvar utomhus och dricka alkohol.

• Att vi tittar i personalligaren.

• Att vi kan begära ut ett x-kvitto ur kassan.

FORTSÄTTNING – YTTRE TILLSYN



Vad är en inre tillsyn och varför görs den?

Alkohollagen utgår från att om du som företagare sköter din och företagens  
ekonomi enligt alla regler som finns. Det finns även ett krav på att du är  
ostraffad under hela den tid du är med i ett bolag som har serveringstillstånd.  
Vid en inre tillsyn kontrolleras därför bolagets ekonomi och vissa uppgifter  
om ägarna och andra betydelsefulla personer. Det sker genom att kommunen  
skickar förfrågningar – remisser – till andra myndigheter.

Tillsynen bidrar till att alla företag ska sköta sig och kunna existera i en sund  
konkurrens. Den inre kontrollen är också till för att hitta de företag som  
seventuellt inte följer alkohollagen eller samhällets andra regler.

Kommunen gör varje år en inre tillsyn på bolag som har serveringstillstånd. 

De här punkterna är viktiga att uppfylla för att du ska få  
grönt ljus vid en inre tillsyn:

• Se till att följa lagar, regler och alla villkor som finns i bolagets serveringstillstånd.

• Deklarera alla dina företag och dig som fysisk person enligt reglerna.

• Du behöver betala skatter och avgifter i tid (det ska finnas pengar på ditt  
skattekonto det datum Skatteverket drar skatten).

• Du behöver bokföra enligt reglerna som finns.

• Du behöver se till att följa alla regler kring kassaregister.

• Du behöver se till att dina gäster alltid erbjuds kvitto.

• Du behöver se till att följa alla regler kring personalliggare.

• Du behöver lämna in årsredovisning.

• Du behöver lämna in korrekta uppgifter i din restaurangrapport, se mer  
information under fliken ”restaurangrapporter”.

• Kort och gott följa alla administrativa regler som finns. Vi kan rekommendera  
att du tar hjälp av en auktoriserad revisor.

• Anmält förändringar som kan påverka kommunens tillsyn av bolaget eller  
restaurangen, vid osäkerhet ring och fråga.

• Om någon i bolaget har begått brott/haft problem med rättvisan det senaste  
året bör du kontakta alkoholhandläggarna och höra om det påverkar bolagets 
serveringstillstånd.

INRE TILLSYN


