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Sammanfattning

Alkoholpolitiska kommissionen har tillkallats för utvärdera den hittill-att
svarande alkoholpolitiken och lägga fram förslag till strategi för framtidenen

bl.a. i EG-perspektiv. l uppdraget ingår de regleröverett att se som nu-
finns för tillståndsgivningen till liksom bestämmelserna hurrestauranger, om
serveringen skall bedrivas. Vi skall analysera hur lagstiftningen tillämpasäven
i praktiken.

Varje land kan självständigt bestämma sin alkoholservering. Denom reg-
leras inte inom för EES-avtalen eller på gemenskapsrättslig nivå i EG.ramen
Ett ikraftträdande EES-avtalen och medlemsskap i EG kan dock få vitt-ettav
gående effekter för den svenska alkoholpolitiken helhet. Detta beaktas isom
kommissionens arbete.

Vår utredning serveringspolitiken läggs fram i detta delbetänkande.om

Utgångspunkter och ledande principer

flitigeDen kroggästen ofta 18-24, ensamståendeär och har framför alltung
våta dryckesvanor. Låg inkomst eller låg utbildning behöver inte längre

avgörande hinder för bli frekvent besökare eller Såett att Stamgäst.vara en
har flertalet tillfrågade sina levnadsförhållanden i undersökningarsvarat om
vid slutet 1980-talet. Ett uttryck för kroglivet börjar ändra gestalt Enattav
annalkande folklig och kontinental restaurangkultur kan omfattaävenmer som
de lite äldre det vivad kanär ossväntavuxna -

Det finns tecken utveckling i den riktningen har inletts. Antaletatt en
har fördubblats under tioårsperiod följd tillståndrestauranger atten som en av

Den tidigaregeneröst. starkt restriktiva nyetableringar harges mer synen
väsentligen luckrats ändringar i praxis. Främst storstäderna harupp genom
gått före. Mycket tyder på gästunderlag också har bred-att restaurangernas
dats. Den ofta typiska ungdomsdrycken öl och dricks företrädes-nu serveras
vis på krog, ibland till priser obetydligt överstiger Systembolagets.som
Bryggerinäringen och branschföretagen har kanske främst sin mark-genom
nadsföring här haft inflytande. En ökad konsumtion blandett ungdomarstort
i mitten 1980-talet kan enligt CAN knytas till ökad starkölskonsumtion.av en
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stabil underganskavaritharkonsumtionenregistreradetotaladenMen senare
år.

bedömningar.grundläggandeföljandekommissionen görAlkoholpolitiska

uppfattasmåste denskall sviktaalkoholpolitikenförförtroendetinteFör att- alkohol-minstintegällerPåståendetallmänhet.bredmeningsfull enavsom
börserveringsbestämmelser utmönstras.Onödigapåservering restaurang.

effekt.avseddochtydligabörReglerna gevara
kanmänniskordär äta,finnsdetsamhällsintresse restaurangerDet attär ett-

medmånga har umgängetfest. Förvardagssåväl tillumgåsdricka och som
alkoholanvändermänniskorde flestainslag ochpositivaalkoholdrycker

alkoholserveringVidproblem.någravållarintedetsådant sätt attett
bestämdainom grän-respekteras,önskemålbör gästernas menrestaurang

föroch riskenstorkonsumenterförsärskiltskadeverkningarAlkoholensser.
medalkoholservering skerpåställer kravvåldshandlingar, att ansvarm.m. , lederintealkoholdryckerserveringåterhållsamomdöme. Enoch somav

ovillkorligt krav.onykterhet börochoordningtill ettvara
rättvisakonkurreraochfå etablerasprincipskall iServeringsställen- förhand.påangivnaklartskallvillkorendelvisDe strängavillkor. vara

ledabedömsdåtillstånd,grundkraven restaurangUppfylls utom en nyges
bak-falletenskildadetivilketolägenheter, motprövasalkoholpolitiskatill

helhetsbedömning.alkoholpolitiskgrund enav
måstedetaljregleringöverdriventillståndsreglerenklaochTydliga utan-

sanktionssystem. Enverkningsfulltochtillsyneffektivmedförenas etten
serveringsbestämmelser-kommissionensstrategi i översynövergripande av

till-frånlagtillärnpningenförsamhälletsföravarithar överatt resurserna
kontroll.inspektionsverksamhet ochtillståndsprövning

överväganden förslagoch

redovisas iserveringsbestämmelsernaförslagochövervägandenVåra om
rubriker.undersammanfattas härDekapitel 4 och tre

försäljningenandelMatens av

rörel-delbetydandetilluppgåmåsteserveringgällerdagI avmatatt enav
lederklass II. Dettaöldryckerstarkare änskall fåförsen att serveraman

värde.alkoholpolitisktmed begränsatdetaljkontroll,resurskrävandetill en
mellansambandmedmodellensvenska mat-den ettKommissionen attanser

tillståndutformad. Förenklarekvar,skall finnasalkoholserveringoch men
tillhandahålls.lagadochrestaurangkökgodkänt matmedräcka attdetbör ett
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Sjålvservering drinkbareroch

S.k. självservering spritdrycker, vin och starköl förbjudenär särskiltav utan
tillstånd. Självservering kan betyda i samband medgäst brickserveringatt av

får med sigäven glas vin eller öl till bordet.mat Det kanta ocksåett betyda
går omkring igäster lokalen med glas i handen,att vilket i princip inte är

tillåtet. För inrätta drinkbar krävs också särskilt tillstånd.att Kommissio-en
föreslår dessa förbud bort. Drinkbarer får emellertid inteatt bli alltförtasnen

dominerande. Därför behålles regel de skall mindre delutgöraatten om en
restaurangrörelsen.av

Föreståndare och ersättare

All servering alkoholdrycker skall övervakas föreståndare eller, vidav av en
dennes frånvaro, Deras lämplighetersättare. i principprövasen samma

tillståndshavares.sätt Personalomsättningen inom restaurangbranschen årsom
mycket vilket för med sig många ansökningar.stor, Att godkänna före-nya
ståndare och därför mycketersättare tid i anspråk hos tillståndsmyndig-tar
heten. Det inte meningsfulltär använda myndighetsresurser till denna han-att
tering. Om alkoholserveringen inte sköts tillfredsställande detsätt ärett
ändå alltid tillståndshavaren har han inteäven äransvaret,som om person-
ligen närvarande. Det ligger därför i tillståndshavarens intresse alltideget att
ha ansvarig personal på plats. Kommissionen föreslår tillståndshavarenatt
själv får serveringsansvarig personal.utse

Alkoholservering på teater

f.n.Det inte tillåtetär vin eller starköl iatt servera teatrar utan attpausen
samtidigt lagad Detta innebär i praktiken förbud. Kommissio-mat.servera ett

föreslår tillstånd för pausservering vin, starköl ochatt kravnen utanav
lagad skall kunna till och konsertlokaler.mat teatrarges

Trafikservering servering vid nojes- och idrottsplatsersamt

För alkoholservering på flyg, tåg och båtar i inrikes trafik gäller särskilda
regler. Tillståndet får inte omfatta spritdrycker, inte särskilda skäl före-om
ligger. Några serveringstider gäller inte. Tillstånd till på nöjes-restauranger
och idrottsplatser får också endast det finns särskilda skäl. I praktikenges om
har dock så många undantag från denna regel gjorts det inte menings-äratt
fullt behålla den. Kommissionen föreslåratt särregleringen slopas ochatt att
ansökningar trañkservering och servering i på nöjes- ochom restaurangerom
idrottsplatser skall påprövas grunder övriga serveringsställen.samma som
Kommunerna kan riktlinjer förnärmare tillstånd till vidange restauranger
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eventuelltförenaochalkoholpolitiska även ettsinaiidrottsplatser program
föreskrifter.medtillstånd

hotellpáMinibarer

alkohol-medminibarers.k.harhotellrummenvanligtdetUtomlands attär
iSverige. Kammarrättenförbjudet ivaritsedan längeharDetdrycker.
ihotellfrånöverklagande1991 ettslutetdock ibiföll ettStockholm av

detminibarer,Även tillstånd tillfått trots atthotell harandraStockholm. nu
lag-oklarhetråderbestämmelser. DetLHD:sstrider omegentligen mot

på vissaminibarerföreslårKommissionenärenden. attdessaitillämpningen
serveringstillstånd.medhotelltillåtsvillkor

Öl IIklass

bedrivasendastLHDenligtfårmed klassdetaljhandel avochServering
till denbaraTillstånd fårtillstånd.särskilt sommeddelatshar gesden som

försäljningochölförsäljningmellanSambandet avellersäljer mat.serverar
före-kommissionenbehållas,börserveringrespektive mat menavmatvaror

partihandelförundantagmedslopastillståndspliktensärskildadenslår att
huvudsak. EnÅldersgränsen irestriktionerövrigabehålls och ävenmed öl.

införs iölserveringmed ellerdetaljhandelfortsattförbjuda avmöjlighet att
underårigaförsäljning tillellerordningochnykterhetiBristerlagstiftningen.

oftaresursskäl ärtillståndsgivningen,vidförutsesvåra som avkan attvara
effektivmedställetiskall mötasMissförhållandensummarisk. enmycket

påföljder.straffrättsligaochsanktioneradministrativatillsynsverksamhet,

illstándsprövningT

för-föranvändaskommunala attskall detordning vetotnuvarandeEnligt
Emellertid böröverklagas.kanVetotöveretableringhindra restauranger.av

Kommuner-till kommunerna.länsstyrelsernafrånflyttastillståndsprövningen
kanVetotserveringsverksamheten veto.inflytande utandå ha överkanna

förenligt medinteperspektiv. Det ärfolkrättsligtifrågasättasockså ettur
anslutitSverige harrättigheterna,mänskligadeförEuropakonventionen som

kunnamåsteolika slagingripandentillståndsbeslutSåvältill.sig avsom
Behovet äravskaffas.därför restaurangbördomstol. Vetot enavprövas av

otydlig.behovsprövningenblirtillkopplingbegrepp. Utansvårtolkat vetotett
tillstånds-medbehovsprövning ersättsochföreslår attKommissionen att veto
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myndigheten vid prövningen ansökningar serveringstillstånd skallav om
inrikta prövningen i denna del på undvika etablering medför alkohol-att att en
politiska olägenheter. Kommunerna bör i alkoholpolitiska närmareprogram
utveckla hur lagens kriterier skall tillämpas. Varje ansökan skall med omsorg
och bedömas från dessa utgångspunkter.ansvar

Lämplighets- och lokalprövning

Sökanden skall lämplig, bl.a. ekonomiskt skötsam, för den socialtvara an-
svarsfulla uppgiften spritdrycker, vin eller starköl.att Kommissionenservera
föreslår ingen ändring därvidlag. kravDe gäller för den personliga lämp-som
ligheten skall dock klart på förhand och sökanden bör åläggas självanges att

Ävenförete nödvändiga ansökningshandlingar. lokalprövningen skall följa
strikta regler. Vissa grundförutsättningar måste uppfyllda. Lokalernasvara
inredning skiftar dock ofta i takt med trenderna i restaurangbranschen och
variationer i lokalernas utfomming bör därför kunna tillåtas.

Serveringstider

I dag gäller servering spritdrycker, vin ochatt starköl får påbörjasav
klockan 12.00 och skall normalt avslutas 01.00, undantag förekom-även om

Någon rekommenderad sluttid finns inte, förutom serveringen nor-mer. att
malt skall avslutas klockan 01.00. Dessa bestämmelser har lett till osäkerhet

vad egentligen gäller. Kommissionen föreslår tillståndsmyn-om som att
digheten fritt får bestämma tider för alkoholserveringen, dock serveringatt
skall få påbörjas tidigast klockan 11.00 och avslutas klockan 03.00.senast
Vid prövningen serveringens sluttid skall särskild hänsyn till risken förav tas

närboende störs.att

Tillståndsbevis

En vanlig regel i andra länder de meddeladeär rättigheterna skall anslåsatt i
lokalen. Detta upplysning förär både och myndigheter.restauranggästeren
Kommissionen det finns skäl för införaatt motsvarande ordningmenar att

i Sverige, dvs.även tillståndsbeviset skall anslås väl synligatt plats i ser-
veringslokalen.

Prövotider

Ett tidsbegränsat tillstånd även kallat tillstånd med prövotid används ofta då
tveksamheter föreligger. Enligt nuvarande regler skall dock denna möjlighet
användas restriktivt och förnyade prövotider får i princip inte förekomma.
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föreslår tillstândsmyndighetensKommissionen möjligheter användaatt att
förprövotider utvidgas. De användbara med tydlig in-är t.ex. restauranger

där tillstândsmyndigheten behöverriktning på ungdomar, och längre tid påen
slutlig ställning kan till ansökan alkoholservering.sig innan tas om

Festivaler och tillfälliga arrangemang

tillfälliga serveringstillstånd har ökat kraftigt på år.Ansökningarna om senare
vid festivaler olika slag står för betydandeServering till allmänheten av en

råderökning. Hur reglerna skall tillämpas det delade meningardel dennaav
föreslår kommunerna bör utforma särskilda riktlinjerKommissionen attom.

vänder sig till allmänheten.festivaler och andra större evenemang somom
ingå i alkoholpolitiskariktlinjer kan kommunens FörDessa program. serve-

branschvana matutbud gälla förtill allmänheten bör krav ochring samma
tillstånd för tillsvidaretillstånd.tillfälliga som

Utbildning för restaurangpersonal

driver alkoholser-Kommissionen det mycket angeläget att personer somanser
uppgift. rimligt krav för få serverings-vering kompetenta för sin Ettär att

branschutbild-tillstånd tillståndshavaren har gått igenom någon formär att av
finns restaurangskola, dvs. endast längre utbildning. Kommissio-ning. Idag en

föreslår Socialstyrelsen får i uppdrag utarbeta lämplig kortareattatt ennen
Utbildningen bör ökat företagskunnandeutbildning för restaurangpersonal. ge

innehålla avsnitt alkoholens skadeverkningar huroch även samtom om en an-
återhållsam bedrivas. Genomgången utbild-svarsfull och alkoholservering kan

för få tillstånd för servering tillning skall sedan gälla krav kunnaett attsom
för genomförande utbildningen skall täckas medallmänheten. Kostnaderna av

kursavgifter från deltagarna.

Handläggningstider

in-serveringstillstånd ofta förenad med ekonomiskaEn ansökan är storaom
rimligt sökande bör kunna få på ansökanvesteringar. Det är att enen svar

får skäligtid. också rimligt tillstândsmyndigheteninom viss angiven Det är att
Socialstyrelsen i all-för tillståndsprövningen. föreslårtid Kommissionen att

ledningråd skäliga ansöknings- och handläggningstider medmänna avanger
kommissionen anfört i detta betänkande.vad har

Tillsyn

Övervakning normalt i första hand kommunalnykterhet och ordning är enav
också personella förpolisiär angelägenhet. kommunerna finnsoch I resurser
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tillsynsändamål och dessutom betydande lokalkännedom. Kommunerna bören
tillsynsavgifter för de kostsamma restauranginspektionernarätt att ta utges

utföras på obekväm arbetstid. Kommissionen kom-ofta måste attansersom
den direkta tillsynen och denskall sköta restaurangerna att natur-avmunerna

socialtjänstens uppsökande verksamhet. Kommissionentillligt kan knyta an
för tillsynen, bl.a. för kontrolle-särskilda börbetonar avsättas attatt resurser

nykterhet tillstândshavarnas ekonomiska skötsamhet.ordning och samtra

Besvärsrätt

skallför tilltänkt restaurangetableringtillståndsprövningenVid stor upp-en
området miljö-yttrande ordningsläget ipolisensmärksamhet ägnas samtom

risken för närboende Detta gäller vidbedömningförvaltningens störs.attav
ansökningar tillstånd förnyetablering vidprövningen även senamen omav en

skyddet för de närboendeföreslår dessutomserveringstider. Kommissionen att
serveringstillstånd.överklaga beslut Dettainnefattaskall rätten ettatt om

till-också överklaga kommunensin i lagen. Länsstyrelsenskrivs rätt attges
överensstärn-timer beslutet intelänsstyrelsen i sin tillsynståndsbeslut attom

intentioner.med lagstiftningensmer

Restaurangklubbar

tillåter serveringstillstånd kan till slutna sällskap. Allmänt gällerLagen att ges
sällskapbåde branschvana, lokaler och matutbud. De slutnadå lägre krav

ideella föreningar och företag. Genom konstruerahär är attt.ex.avsessom
bedriva restaurangverksamhetsällskap endast har till syfteslutet attett som

sammanslut-för tillstândsgivningen kringgås. Givetvis dessakan reglerna är
före-i lagstiftarens mening. Enningar inte betrakta slutna sällskapatt som

blivit allt vanligare s.k. restaurangklubbarna. Dessateelse har deärsom
medlemskort,regel inriktade på diskoteksverksamhet medklubbar är somsom

ofta endastberättigar till inträde. Restaurangklubbarna använder lokaler som
drivs tilltillstånd för servering till slutna sällskap. Klubbverksamhetenhar

Vid sidan de heltövervägande del tillräcklig branschvana.utanpersoner avav
illegala spritklubbama konkurrerar de med de etablerade restaurangerna om

restaurangpubliken. Eftersom åsidosätter de regler gäller fördelar deav som
bedriver föreslårvanliga de osund konkurrens. Kommissionenrestauranger en

alltid ansökningar fråntillståndsmyndigheten vid slutna sällskap skall delatt ta
föreningsstadgar, styrelse- eller ársmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,av

för det sig förening ellerverkligpröva rörattm.m., om om en en
konstruerad sammanslutning i syfte alkohol.att servera
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frånInköp bryggeri

infördes detdirekt till 1977sälja starkölmöjlighetenNär restaurangeratt var
detta skulle inne-inte lagstiftarens avsiktbedömningenligt kommissionens att

direkt till konsumenterna. Detkunde säljabryggerierna ärbära ävenatt
det finnsflera har upptäcktskeremellertid vad ettattattgenomsom

tillfälligt sällskapslutetlagstiftningen, nämligen konstruerakryphål i ettatt
från bryggerierna kanserveringstillstånd. Inköpansökerdärefter omsom

möjlighet få disponera s.k. ölpump.rabattermedföra väsentliga samt att en
del skärps. Endast innehavareföreslår lagstiftningen i dennaKommissionen att

starköl direkt från brygge-stadigvarande servering bör få köpatillstånd förav
hänvisas tillalkoholdryckertillfälligt fårri. innebär deDetta att serverasom

det gäller inköp starköl.Systembolaget även när av

vid ägarbytenAnmälningsskyldighet

bristande lämp-medfinner det otillfredsställandeKommissionen att personer
ekonomiska brott ellersig skyldiga tillexempelvis gjortlighet, serveratsom

serveringstillstånd dettamedunderåriga, förvärvakan utan attrestauranger
föreslår anmäl-tillståndsmyndigheten. Kommissionenskall anmälas till att en

ägarinflytan-för fall då dominerandeförvärv införs de detningsskyldighet av
skyldighet bör inträffaförändrats.det väsentligt har Denna när ägaresen ny

restaurangrörelsen. Bris-till %ägarinflytande uppgår minst 50andel eller av
in.lämplighet tillståndet drastillstândshavarens kandenter nye

Legitimationsplikt

vid inspektionerofta uppmärksammasEtt problem är att personer somsom
legitimationserveringsålder inte heller har meduppnått lagstadgadinte har

fråga underârigidärför svårt konstaterasig. Det kan äratt om personenvara
serveringspersonalennaturlig åtgärdinte. Ord står 0rd. Eneller är attmot

sin ålderinte ha fyllt 18 år styrker medbegär kan antasatt sompersoner
ifrån alltid. Vidockså vanligen, långtlegitimationshandling. Det sker men

fulltinköp alkoholdrycker Systembolaget detär accepterat att persona-av
legitimation före-fall. uppvisalen begär legitimation i tveksamma Krav att

sammanhang. I ll §naturligt inslag i många andraocksåkommer ettsom
skall på begäraninnan alkoholdrycker lämnasLHD stadgas mottagarenutatt

servering. bordebestämmelse omfattar Detstyrka sin ålder. Denna även
integritetenalltför intrång i den personligadärför inte uppfattas ett stortsom

påi utsträckninganvänds vid restaurangbesökdenna regel somsammaom
ungdom och alkoholåterkommer till frågorSystembolaget. Kommissionen om

i slutbetänkandet.
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Konkurser

rörelsenefteralkoholdryckerfortsätta attkandagI attrestaurang serveraen
eftertillstândshavareseriösamindrehar visatErfarenhetenkonkurs.gjort att

Osundabestämmelser.gällandeföljamedlikaintekonkurs är attnogaen
konkurrerafortsättavillkorfördelaktigaocksåkan attrestaurangföretag

medblandkonkurs,tid efterlång annattillstândshavaremed seriösa enen
serveringstillståndetföreslårKommissionen auto-lönegarantin. atthjälp av

först efterfortsättakanServeringenvid konkurs. attupphöraskallmatiskt en
beviljats.ansökanny

Sanktionssystem

försäljningregelsystemetprinciperna i ärgrundläggande attdeEn avomav
bestärmnel-ellerordningochi nykterhettill bristerlederalkoholdrycker om

admi-tillmöjligheterinnehållalagstiftningenefterföljs skallintei lagenserna
sanktionssystemet görsföreslårKommissioneningripanden.nistrativa att

dra inbegränsad tidundermöjlighetermedgeeffektivare attatt engenom
serveringstillståndet vidåterkallaomedelbartsuspension ochtillståndet att

besluts-fortsättningeniLänsstyrelserna böröverträdelser. ävenallvarliga vara
ingripanden.administrativaförmyndighet

spritklubbarIllegala

tillstånd,alkoholserveringblandverksamhet,illegal utanmedKlubbar annat
socialaingaskatt,betalar ingenillegala spritklubbarnalänge. Defunnitshar

hålla lägredegrunder kanPå dessautrustade lokaler.dåligtoch haravgifter
konkurrerarklubbarnaserveringstillstånd ochmedpriser än restauranger

Återkommande polis-görtillståndshavarna.seriösamed deillojaltdärmed
verksam-olagligadenfördessa klubbartillslagmyndigheten att stoppamot

ovanligtintedetoch kontanteralkoholdrycker ärbådebeslagTrotsheten. av
verksam-tillanvändstillslagefter polisenstidlokalen kort nytt sammaatt

driften.och andra överfinns kvarLokalentidigare. tarhet personersom
upplåtermedvetethyresvärdarfastighetsägareföreslårKommissionen att som

straffansvariga.lagregelalkoholservering görsolagliglokal till genom en ny

betänkandet.tillfogatsyttrande harsärskiltochreservationerFem ett
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Författningsförslag

tillFörslag

medhandel1977:293lagenändring iLag omom
drycker

dryckerhandel med1977:293fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
skall§§61 och 6258,48, 52,47, 51,39, 43, 45,32, 33,dels 13, upp-att

gälla,höra att
nuvarandeefterinförsparagraf närmastdels att en ny

lydelse,angivennedanmed50 §
46, 54,40-42, 44,36-38,30, 34,23, 24,18, 21,dels attsamt
angivnanedanhaskalloch 78-807668, 69, 72,63-65,56, 59, 60,57,

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledande

§1
in-försäljninggällerlagoch in- DennaförsäljninggällerlagDenna av

starkölvin,spritdrycker,förselvin starkölspritdrycker,försel avav
alkoholdrycker.och öllättöl,alkoholdryckeroch öl samt

alkoholfriaoch andraläskedrycker
drycker.

1977:292i lagenbetydelsedenna lag harBeteckning i omsomsamma
drycker,tillverkning m.m.av

i dennaförutomfinns,alkoholdryckermarknadsföringFöreskrifter avom
marknadsföringbestämmelsermed vissa1978:763i lagenlag, även avom

alkoholdrycker.

§2
drycktillhandahållande ersätt-varje formförståsförsäljning motMed avav

ning.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med partihandel försäljning till återförsäljare i och för hans rörelse.avses
Annan försäljning benämnes detaljhandel, eller, den sker för förtäring påom
stället, servering.

3 §
Det förbjudet försäljaär alkoholdryckeratt därtill föreliggerrätt enligtom

denna lag.

4§
Utan hinder bestämmelserna i Utan hinder denna lag få sprit-av av

denna lag får vin, starköl och öl drycker, vin och starköl tillserveras
till på järnvägs- på järnvägstâg i inter-serveras passagerare passagerare

tåg i internationell trafik. Vin får nationell trañk. Vin får säljas för
säljas för kyrkligt behov enligt före- kyrkligt behov enligt föreskrifter som
skrifter meddelas regeringen, meddelas regeringen, eller eftersom av av
eller efter regeringens bestämmande regeringens bestämmande Socialsty-
socialstyrelsen. relsen.

Genom vad föreskrives i denna lag inskränkningargöres i densom rätt
till försäljning följer gällande bestämmelser tullager harsom av om som
inrättats för förvaring proviant till försäljning obeskattadesamtav m.m. av

i exportbutik.varor

5§

Om förfogarätt alko-över Om förfogaatt rätt spritdryck-överatt
holdrycker medföres vin och starköl medförssom som pro- er, som som
viant fartyg och luftfartyg i inter- proviant på fartyg och luftfartyg i
nationell gäller särskilda bestämrnel- internationell trafik gäller särskilda

bestämmelser.ser.

6§
Om försäljning spritdrycker, vin och starköl för tekniskt, industriellt,av

medicinskt, vetenskapligt eller likartat ändamål gäller lagen 1961:181 om
försäljning teknisk sprit och alkoholhaltigaav preparat.

7§
Försäljning drycker omfattas denna lag skall skötas på sådantav sättsom av

skador i möjligaste mån förhindras.att

Den befattning med försälj- Dentar befattning med försälj-som tarsom
ning drycker skall tillse 0rd- ning alkoholdryckeratt skall tillseav attav
ning, nykterhet och trevnad råder på ordning och nykterhet råder för-
försäljningsstället. säljningsstället.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 §
alkoholdrycker fårförsäljningförmedlarsäljer ellertillverkar,Den avsom

formendast igåvasådan drycksin rörelse lämnai varuprov.avsom
dryck lämnasfår sådanalkoholdryckerandramedhandel änVid varor

gåva.som

9 §
alkoholfriaskallalkoholdryckerserveringmed ochdetaljhandelVid av

omfattning.urval ochtillfredsställandetillgå ifinnasdrycker att

10 §
föräldra-kap §enligt 11 7förvaltareharunderårig ellerDen är somsom

alkoholdrycker.försäljningbedrivafårbalken av

§11
ellersäljasfårstarkölvin ochspritdrycker,meddetaljhandelVid vara

gäller vidMotsvarandeâr.fyllt 20hakandentillutlämnas antagassom
kandeni frågaalkoholdryckeroch serveringmed öldetaljhandel somomav

fyllt 18 år.haantagas
påver-märkbarttill denutlämnas ärsäljas ellerfårAlkoholdrycker som

berusningsmedel.alkohol ellerkad annatav
anledningsärskildfinnesdetskallalkoholdrycker vägrasUtlämning omav

tillhandahållas någon.olovligenavseddär attattatt antaga varan
ålder.sinstyrkapå begäranskallutlämnasalkoholdryckerInnan mottagaren

12 §
anskaffajämförligtdärmedpå sättombud ellerförbjudetDet är att som

utlämnadfå sådanharenligt 11 §till den rättalkoholdrycker att varasom
tillhandagå medomfattningiförbjudetocksåsig. störretill Det är att annan

alkoholdrycker.anskaffaatt
till denöverlämnaseller långåvafår inteeller starkölSpritdrycker, vin som

lån överlämnasgåva ellerOl får intefyllt 20 år.inte hakan antas somsom
någonintegällerVadfyllt 18 år. närinte ha sägskandentill antas nusom

på stället.förtäringalkoholdryck förbjuder enav

13 §
drycker,alkoholfriaFörsäljning av

före-inskränkningarmed deär som
undertillåtenlag,skrivs i denna

drivan-gäller förvillkor somsamma
allmänhet.handel ide av

14 §
endast förfår säljasviktprocentalkoholhalt 4,5högreStarköl med än ex-

port.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Parti- och detaljhandelsbolagen

15 §
För import och partihandel med spritdrycker, vin och starköl skall finnas ett

särskilt för ändamålet bildat aktiebolag partihandelsbolag, äger.statensom
detaljhandelFör med spritdrycker, vin och starköl skall finnas särskiltett

för ändamålet bildat aktiebolag detaljhandelsbolag, äger.statensom

16 §
Föreskrifter bolagens verksamhet och drift särskild kontrollsamtom om

från sida skall intagas i avtal mellan och bolagen.upprättasstatens statensom
Bolagen skyldiga förverka reklam ochär andra marknadsförings-att att

åtgärder för spritdrycker, vin och starköl bedrives uppenbar-sätt som
ligen står i strid med det i § första7 stycket angivna syftet.

Import, och partihandelexport

17 §
Spritdrycker, vin och starköl får, med de undantag i 18 in-som anges

föras till landet endast partihandelsbolaget.av
Spritdrycker, vin och starköl får inte hand i 8 §sätttas om som avses

första stycket tullagen 1987:1065 partihandelsbolaget. Sådanaänav annan
får bolaget förvaras på tullager sådantän haränannatvaror av annan som

inrättats för förvaring proviant I övrigt gäller lagen 1973:980av m.m. om
förvaring förstöringoch införselregleradetransport, av varor, m.m.

Spritdrycker och sådant vin, har tillverkats inom landet, får säljas försom
endast partihandelsbolaget.export av

18 §
Spritdrycker, vin och starköl får införas till landet

den till tullfrihet enligt 6 § lagen 1987:1069rätt tullfrihetav som om
m.m.

handelsresande medför föri och dennes rörelseav som varan som prov,
resande eller utför arbete transportmedel, för egetav av person, som

bruk eller gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personligasom
bruk enligt bestämmelser meddelas regeringen,som av

i form enstaka gåvoförsändelse till enskild för dennes ellerav person
dennes familjs personliga bruk enligt bestämmelser meddelas regering-som av
en,

proviant fartygpå eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,som
enskild flyttar in till landet eller återvänder hit efterav person, som

längre tids vistelse utomlands, dryckerna avsedda för eller familj-är egetom
personliga bruk, enligt bestämmelser meddelas regeringen.ens som av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

i ellerdryckernamottagithar testamen-enskild7. genomarvperson somav
enligtbruk,personligafamiljensellerföravseddadryckerna egetärte, om

regeringen.meddelasbestämmelser avsom
starkölvin ochSpritdrycker,medföresstarköloch somVin somsom
järnvägstâgpåproviantmedförsinternatio-ijämvägstâgproviant som

iinförasfårinternationell trafik,iutsträck-i deninförastrañk, fårnell
förkrävsutsträckningdenserveringförkräves serve-ning somavsom

färdtågetsunderringinomfärdtågetsunder passagerareavpassagerare
landet.inomlandet.

19 §
till-uppgiftförsedd medskalltill landetinföresMaltdryck omvarasom

stycketandra§i 14angivespåvaruslag sättverkares samt somomnamn
drycker,tillverkning1977:292lagen m.m.avom

stycketförstauppgift enligtmedförseddmaltdryck äroförtulladFör som
införselreg-förstöringochförvaring1973:980gäller lagen transport, avom

letade m.m.varor,
bestämmelsernafrånundantagmedgivafallvisstfår förGeneraltullstyrelsen

paragraf.i denna

§20
23 §§ochde i 22fâr, medstarkölochvinspritdrycker,Partihandel med

partihandelsbolaget.endastbedrivasundantagen,angivna av

21§
bedrivasfårmed ölPartihandelbedrivasfårmed ölPartihandel avav

till-särskiltmeddelatshardendennatillstånd enligtharden somsom
stånd.sådanmeddetaljhandeltilllag

be-fårmed ölPartihandel ävenfårtillståndsärskiltEfterdryck.
lättöl elleröl,tillverkaredrivasdenbedrivaspartihandel även avavav

alkoholfria drycker.parti-bedriveryrkesmässigtsom
förstaenligttillståndärendealkohol- Iellermedhandel ommatvaror

tillståndsmyndighetenskallstycketinföryrkesmässigtdrycker ellerfria
tillmed hänsynsökandenprövalandet.tillöl om

övrigaochegenskaperpersonliga
lämp-kanomständigheter antas vara

tillståndshavare.lig som
förölsälja sådantfâr export.partihandel med ävendriverDen som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §
Detaljhandelsbolaget får sälja spritdrycker, vin och starköl till den harsom

sådana drycker.rätt att servera

23 §
Den enligt lagen 1977:292 tillverkning med drycker, harsom om m.m.

tillstånd tillverka vin får sälja honom tillverkad föratt och tillexportav vara
partihandelsbolaget.

Den har tillstånd tillverka Den har tillstånd tillverkaattsom attsom
starköl får sälja sådan för starköl får sälja sådan förvara ex- vara ex-

till partihandelsbolaget, till till partihandelsbolaget,port, tillport,
detaljhandelsbolaget och till detaljhandelsbolaget och tillannan annan
tillverkare starköl till den tillverkare starköl till densamtav samtav

har starköl.rätt har meddelats stadigvarandeattsom servera som
Overföras tillstånd till servering serveringstillstånd.av

alkoholdrycker enligt 36 § andra Overförs serverings- eller parti-
stycket får överlâtaren handelstillstánd enligt 36 § andraannan,
sälja sitt lager dessa drycker till stycket någon får överlåta-av annan,
sin efterträdare. sälja sitt lager alkoholdryckerren av

tillsin efterträdare.
Overlåter den har tillrättsom

detaljhandel med eller servering av
öl sin rörelse till någon fårannan,
överlâtaren sälja sitt lager öl tillav
sin efterträdare.

konkursboFör eller dödsbo får hinder bestämmelserna i denna lagutan av
spritdrycker, vin och starköl säljas till parti- eller detaljhandelsbolaget samt
starköl och säljasöl till tillverkare sådan dryck enligt de föreskrifterav som
meddelas regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Socialstyrelsen.av
Motsvarande gäller i andra falläven särskilda omständigheter visasom annars
föreligga.

24§
Vid partihandel med alkoholdrycker Vid partihandel spritdrycker,med

säljarenär skyldig förvissa sig vin och starköl säljarenatt skyldigärom att
köparen har återförsäljarätt förvissaatt sig köparenatt har rättattom

återförsäljavarna. att varan.
Vid varje lager för partihandel med Vid varje partihandelsställe för

starköl eller öl skall, innehavaren starköl eller öl skall, innehavarenom om
enskildär själv före- inte enskildär själv före-person som person som

stár verksamheten, för står verksamheten finnasutses minst fören upp- en
giften lämplig har tillsyn uppgiften lämplig harperson, som person som

försäljningenöver föreståndare. tillsyn försäljningen förestån-över
dare.
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Såldpartihandel med alkoholdrycker får endast anlitas anställd personal.Vid
sändas till återförsäljare.får dock genom annanvara

Detaljhandel

och starkölDetaljhandel med spritdrycker, vin

§25
fâr bedrivas endast detalj-med spritdrycker, vin och starkölDetaljhandel av

handelsbolaget.

26 §
enligtförsäljningsställenas förläggningDetaljhandelsbolaget beslutar om

meddelas regeringen.bestämmelser som av

27 §
antingen försäljning till avhämtning ellerFörsäljning får ske genomsom

försändning på rekvisition.
försälj-till köpare i därFörsändning på rekvisition skall begäran ske ort

ningsställe saknas.
särskilt utlänmingsställe.försändningen får detaljhandelsbolaget inrättaFör

eller allmänt kommuni-Saknas också utlämningsställe, sändes med postvaran
Försändningskostnaden betalaskationsmedel till lämplig hållplats eller station.

detaljhandelsbolaget.av

28 §
starköl får utlämnas tillVid detaljhandel med spritdrycker, vin och vara

förrän den har betalats.köpare

29 §
anskaffasskallSpritdryck, vin eller starköl hålles i lager begäransom

finner föreligga.detaljhandelsbolaget hinder härförom

Detaljhandel med öl

30§
Detaljhandel med öl med de in-Detaljhandel med öl får bedrivas är,av

föreskrivs dennadetaljhandelsbolaget och den skränkningar isomav som
lokalen,tillstånd. tillåten under villkorhar meddelats särskilt lag, att

god-första stycket gäller där verksamheten bedrivs,Tillstånd enligt är
enligt 22tills vidare och hänför sig till viss känd livsmedelslokal §som

§lokal detaljhandelsställe. livsmedellagen eller 16 37resp.
Tillståndsmyndigheten får tillstånd livsmedelsförordningeni samt att

bedrivsdetaljhandel med öl meddela de försäljning itill matvarorav
med öl fårföreskrifter behövs. lokalen. Detaljhandelsom
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detaljhandelsbo-bedrivasäven av
tillverkare lättöllaget öl,samt av

alkoholfridrycker.eller

3J§
tillstånd enligt 30 § skallärendeI om

tillståndsmyndigheten pröva om
till personligasökanden med hänsyn

omständig-egenskaper och övriga
lämpligkanheter antagas vara som

tillståndshavare.
Tillstånd detaljhandel med öltill

enligtföreliggerskall hinderom
meddelas denförsta stycket som

yrkesmässigt
till allmänhetensäljer matvaror

matvaruhandlare,
lättöl eller läske-tillverkar öl,

drycker tillverkare.
rörel-Overlåter tillståndshavare sin

tillståndsmyndigheten med-kanse,
på för-tillståndet överföresgiva att

värvaren.

32§
skall,detaljhandelsställeFör varje

enskildtillståndshavaren ärom
verksam-själv föreslårperson som

uppgiften lämpligförheten, utses en
tillsyn för-utövar överperson som

före-säljningen föreståndare. För
ståndaren skall ersättareutses som

för uppgiften.lämpligär
får endastdetaljhandel med ölVid

anställd personal. Såldanlitas vara
får dock sändas annangenom
köpare.
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33§
Matvaruhandlare får bedriva detalj-

handel med öl endast i anslutning till
försäljning matvaror.av

får bedrivaTillverkare partihandel
med öl kringföringsförsäljninggenom
och försäljning från sådant lager som

beläget på tillverkningsstället ellerär
huvudsakligen för kringförings-avsett
försäljning eller partihandel. I sam-

detaljhandel fårband med sådan till-
verkare sälja andra ölänvaror

alkoholfria drycker.och
Tillstånd detaljhandel med öl fårtill

meddelas den har rätt attsom ser-
alkoholdrycker eller alkoholfriavera

endast särskildadrycker skälom
föreligger.

Servering

Tillståndsfrågor

34§

Servering alkoholdrycker får ske Servering spritdrycker, vin ochav av
endast tillstånd har meddelats. starköl får ske endast serverings-om om
Utan tillstånd fär dock alkoholdryck- tillstånd har meddelats.

i militär ombord på Servering öl med demäss in-är,er serveras av
örlogsfartyg. skränkningar föreskrivs dennaisom

tillåtenlag, under villkor lokalen,att
där verksamheten bedrivs, god-är
känd livsmedelslokal enligt 22 §som
livsmedelslagen eller 16 37 §resp.
livsmedelsförordningen samt att
servering samtidigt bedrivs imatav
lokalen.

35§
Upphävd tidigare.
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36§
Tillstånd till servering alko- Serveringstillstånd hänför sig tillav

holdrycker hänför sig till viss lokal viss lokal eller avgränsatannat ut-
eller avgränsat utrymme.annat rnme

tillstândshavare rörelsen, Overláter tillståndshavareOverlâter rörelsen,
tillstândsmyndigheten medgiva tillståndsmyndigheten överförakan kan

tillståndet överföres på förvär- tillståndet på förvärvaren.att
förvärvat andel rörelseDenvaren. som av

med serveringstillstånd uppgående till
% aktie- eller bolags-minst 50 av

kapitalet skyldig anmäla dettaär att
till tillståndsmyndigheten.

37§
Tillstånd servering Serveringstillstånd kankan avse av avse serve-

alkoholdrycker ring
allmänheten året eller till årettill allmänheten årligenrunt runt,

årligen under viss tidsperiod, under tidsperiod, vidviss etten en-
förening, klubb eller staka tillfälle eller under enstaka2. i annat en

slutet sällskap året eller årligen tidsperiod,runt
under tidsperiod, förening, företag ellerviss 2. till annat

vid enstaka tillfälle eller under slutet året årligen3. sällskap runt,
enstaka tidsperiod. under viss tidsperiod, vid etten

Tillstånd enligt första stycket 1-2 enstaka tillfälle eller under en en-
gäller tills vidare. Tillståndsmyndig- staka tidsperiod.
heten får dock särskilda skäl före- Serveringstillstånd kanom avse serve-
ligger begränsa tillstândets giltighet ring på luftfartyg, fartyg eller järn-
till viss tid. vägståg i inrikes trafik trafikserve-

ring.
Tillståndsmyndigheten får begränsa

serveringstillstândets giltighet till viss
tid meddela de föreskriftersamt som
behövs.

38§
Tillstånd till servering kan gälla Serveringstillstånd kan gälla såväl

alla slag alkoholdrycker eller spritdrycker vin och starköl ellerav som
begränsas till någon eller begränsas till eller två dessaatt avse en av
några dessa drycker. drycker.av
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Tillstånd till servering på luftfartyg,
fartyg eller järnvägståg i inrikes
trafik trajikservering får vin,avse
starköl eller öl eller, särskildaom
skäl föreligger, alla slag alkohol-av
drycker.

39§

Tillstånd till servering alko-av
holdrycker på nöjes- eller idrottsplats
får meddelas endast särskildaom
skäl föreligger.

Första stycket gäller tillstånd till
servering i slutet sällskap enligt 37 §
första stycket

40§
Vid tillståndsprövningen skall Vid tillstândsprövningensär- skall sär-

skilt beaktas behovet serveringen, skilt beaktas serveringen riskerarav om
sökandens lämplighet bedriva medföra alkoholpolitiska olägen-att att
servering alkoholdrycker och heter, sökandens lämplighet be-av att
serveringsställets tjänlighet för ända- driva servering alkoholdryckerav
målet. och serveringsställets tjänlighet för

Vid prövningen skall särskild hän- ändamålet.
till sökandens lämplighet med Den söker tillstånd skalltas visasyn som

avseende pâ laglydnad och benägen- han lämplig bedrivaäratt att serve-
het fullgöra sina skyldigheter ringatt alkoholdrycker ochmot attav serve-
det allmänna. ringsstället tjänligt för ändamålet.är

Tillståndsmyndigheten skall sär-ta
skild hänsyn till sökanden visaratt
sig lämplig med avseende på laglyd-
nad och benägenhet fullgöra sinaatt
skyldigheter det allmänna.mot

Om serveringen kan befaras med-
föra olägenheter från alkoholpolitisk
synpunkt får tillstånd vägras även om
sökanden uppfyller kraven i första
stycket.

41 §
Tillstånd till servering får meddelas Tillstånd för servering till allmän-

endast det kan till- heten får endast meddelasantagas denattom som
handahållande lagad kommer har serveringsställe med kökmat ettav som

betydandeutgöra del rörel- godkäntatt förär allsidig matlagningen av
och tillhandahåller lagadsen. mat.som
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servering ochtillfälligTillstånd förfåröltill serveringTillstånd av
meddelas denfårsällskaptill slutetfinnslagadmeddelasdock matom

till-serveringställeharsärskil-falleller i etttillgå somannat somatt om
lagadhandahåller mat.föreligger.skälda

eller andraförstahinderUtan av
serveringstillstånd med-fårstycket

foajé tillstarköl iochvindelas för
Alkoholser-konsertlokal.ellerteater

endast ske idockfårveringen pauser
föreställning.pågåendeunder

frånalkoholdryckerServering av
skefårhotellrumpåminibarers.k.

serveringstillstånd.medhotellpå
regeringensefterellerRegeringen,

fårSocialstyrelsenbestämmande,
bestämmelsermeddela närmare om

bedrivande.serveringens
tillståndmeddelatsharDen som

fårstyckenafjärdeellertredjeenligt
öl.även servera

42§
serveringsställeOmbyggnadserveringsställeOmbyggnad somavsomav

ändringväsentligmedförändringväsentlig serve-medför avserve-av
med-särskiltkräverringslokalernainnebärellerringslokalerna som

tillståndsmyndigheten.givandesärskiltdrinkbar kräverinrättande avav
mindre väs-skallDrinkbartillstândsmyn-medgivande envaraav

iinrättadentlig delskall restaurangen,Drinkbardigheten. avvara en
matsal.tillanslutningnäradelväsentligmindre restaurangen,av

matsal.anslutning tilliinrättad nära

43§
tillståndfår iillståndsmyndighetenT

med-alkoholdryckerserveringtill av
behövs.föreskrifterdedela som
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Serveringens bedrivande

44§
För serveringsställe, där servering På ställe med serveringstillstånd

kräver tillstånd enligt denna lag, enligt denna lag, skall tillståndshava-
skall finnas föreståndare med uppgift eller honom utsedd serverings-ren av

tillsyn serveringen.utöva över ansvarig personal tillsynatt utöva över
föreståndareFör skall finnas erfor- serveringen och närvarandevara

derligt antal ersättare. under hela serveringstiden.
Föreståndare och skall Serveringsansvarigersättare personal skall

med hänsyn till sina egenskaper och med hänsyn till sina egenskaper och
övriga omständigheter lämpliga övriga omständigheter lämpligvara vara
för uppgiften. för uppgiften.

Föreståndare för serveringsställe Tillståndshavaren skall till till-
där spritdrycker, vin och starköl får ståndsmyndigheten anmäla vilka

och för denne skallersättare har tillutsettsserveras personer som an-
godkända tillståndsmyndig- svariga för alkoholserveringen.vara av

heten. För servering spritdrycker, vinav
eller fårstarköl endast anlitas perso-
nal anställd tillståndshava-ärsom av

Restaurangskolor medren. serve-
ringstillstånd får dock utbildnings-i
syfte anlita restaurangskolansäven
elever.

45 §
Alkoholdrycker får serveras om

föreståndare eller ersättare är
närvarande på serveringsstället.

Vid bedrivande serveringsrörelseav
för spritdrycker, vin och starköl får
endast anlitas personal ärsom an-
ställd tillståndshavaren.av

46§
Servering öl får påbörjas Servering spritdrycker, vin ochav av

tidigast klockan 07. 00 och servering starköl fâr påbörjas tidigast klockan
andra alkoholdrycker tidigast 11.00 och bör avslutasav senast

klockan 12.00. Serveringen alko- klockan 01.00.av
holdrycker skall avslutas Tillstândsmyndigheten får förordnasenast
klockan 01. 00. Tillståndsmyndigheten förlängd serveringstid, dockom
får dock förordna andra tider för längst till klockan 03.00.om
serveringens bedrivande. Serveringsställe skall utrymtvara

Första stycket gäller vid trafik- 30 minuter efter serverings-senast
servering. tidens utgång stängningstid.
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denna paragrafBestämmelserna i
tillämpas för hotellrum.skall inte

med minibar.

§47
skallServeringsställe utrymtvara

efter serverings-30 minutersenast
stängningstid.tidens utgång

48 §
spritdrycker, vinVid servering av

och starköl skall lagad finnas attmat
tillgå.

§49
spritdryck-detaljhandelsbolaget köpa allaTillstândshavare skyldig hosär att

behövs för rörelsen.allt utländskt starkölallt vin och somer,

50 §
detaljhandels-får servering lägrePriser på alkoholdrycker vid sättas än
Priserna skallför serveringskostnaden.priset för jämte skäligt tilläggvaran

främjas.försäljning alkoholhaltså drycker med högreavvägas att av

NY §
skallSärskild mättjiillhet iakttas när

alkoholdrycker används i restaurang-
marknadsföring.ernas

§51
alkoholdrycker i drink-Servering av

får serveringbar endast äga rum om
delsamtidigt bedrives i annan av

gäller ho-serveringsstället. Detta
har inackor-tell, där flertalet gäster

dering med helpension.

§52
spritdrycker,Självservering vinav

bedrivas endast eftereller starköl får
tillståndsmyn-särskilt medgivande av

digheten.

53 §
förmå till inköpPâ serveringsställe får åtgärder vidtagas i syfte gästatt av

alkoholdrycker.
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54§
Från serveringsställe får någon Från serveringsställe får inte någon

medföra eller tillåtas medföra medföra eller tillåtas medföra sprit-serve-
rad eller på där utlämnad drycker,sätt vin eller starköl med undan-annat
alkoholdryck. för hotellrum med minibar.tag

Förvarings- och förtäringsförbud

55 §
försäljningVid maltdrycker eller alkoholfria drycker får malt- och läske-av

drycker förvaras i kärl det i vilket drycken harän levererats till-annat av
verkaren. Kärl eller sådan dryck, avsedd för försäljning, fårär för-som
ändras återförsäljaren.av

56§
På serveringsställe, för vilket till- Pâ ställe med serveringstillstånd får

stånd till servering alkoholdrycker inte någon dricka eller tillåtas drickaav
gäller, får någon dricka eller tillå- andra alkoholdrycker vad harän som

dricka andra alkoholdrycker i enlighet med tillståndet.äntas serverats
vad har i enlighet med Stadgandet skall inte gälla på hotell-serveratssom
tillståndet. rum.

heller får någon dricka eller Inte heller får någon dricka eller
tillåtas dricka alkoholdrycker tillåtas dricka alkoholdrycker
serveringsställe där alkoholdrycker serveringsställe där alkoholdrycker
får eller i lokal, yrkes- fårinte eller i lokal,serveras som serveras som
mässigt upplåtes för anordnande yrkesmässigt upplåts för anordnandeav
sammankomster i slutna sällskap vid sammankomster i slutna sällskapav
vilka och drycker tillhandahålles vid vilka eller dryck tillhanda-mat mat

innehavaren eller dennes hålls innehavaren ellerav genom av genom
försorg och där servering alko- dennes försorg och där serveringav av
holdrycker tillåten. alkoholdryckerär inte tillåten.är

Alkoholdrycker får Alkoholdrycker inte fårsom serveras som serve-
i lokal i denna paragraf i lokal i dennasom avses ras som avses para-
får förvarasheller sådani lokal graf får heller förvarasinte i sådan
eller därtill hörande lokal eller därtill hörandeutrymmen annat utrymme

det uppenbart dryckenän är det uppenbartän äratt annatom attom
avsedd drickas på stället.är drycken inte avsedd drickas påatt är att

stället.

Förfarandet vid lagens tillämpning

57§
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58 §

annan VérvcringgçizivTillstånd Tillstånd .tillServering,till av;annan
afikserveringalkoholdryckerrtrafikse-rveringalkohöldryckert- äng

kommun därzrserve-axvden;meddelas
tingsstället beläget,är

.. ..trafilkserveñng med-till.Tillståndttáfálvçservering medtill.Tillstånd, r
företagkomrñttn, detav dendelas därlänsstyrelsen :det .lära däridelas av
har sittvill bedriva serveringenvill bedrivadet företag somserve-som.

inom. lan-Har företagetHar företaget sätesitt säte.harringen säte.
Stockholmstiilstånçlbavmeddelastillstånd det,meddelasinom landet,säte

vkontmungStockholms län. ilänsstyrelsen zav
g

59 §
om tillstånd Enligt 57 ochAnsökanochtillstånd enligt 57Ansökan om

skriftligen hos [conz-hosvtiltstándsa 58skriftligen görs§§ göres58
ntyndigheten. mtznen., v3 i JtzçcljvgiftförKomüfiltüäüfåtia

.vningenfgienlágt grunderde .Sam
sluta.: avllcornmunptllmäktigel ,

tillstånd -enligterhållitdemAv sorti:
kommurzettäven avzntdenna tag får

:enllgt;69tillsynavgzjt får

60 §
änsäkangååibmätillstánditä servesjfEnserveringtillstånd tillârendejvmI

enligtalkohbldryrkeräng av;förstaaglltahtjldryckerçtenligtav
fårlrite bgdallasstycket frpch 2förstatillståndsmynvskaI och 2stycket

.yttrandepolismyndighetensyttrandeninhämta,alltiddigneten ntnnfatt
aöh kommunpolismyndighet finhänztas.från

.tillståndkommunidärden amökanfullmäktige i serve- avseromen
alkoholdrycker inomserveringskalllbedrivas.ringen av. g denområde fårinvid .nzilitärtservering ellertiltståndtillärendeI om

bifallasinvzfd dessntonz inteelleralkohqldryclcer inom att yttran-utanav
mili-från vederbörandede itzhämtatsskall tillstándsrnyn-områdemilitärt

sägsdigheten, chefvad i tärautöver som
gV gällerstycketBestämmelsen förstafår:yttrande tstycket, inhämtaförsta

A till:ävezfärirzgifrågamilitära Chefvederbörande även avom
andra stycket.enligt 36 §får uppdraget ät ståndKommunfullmäktige

eller åt en ellerkommunalt organ
utseddasärskilt iflera attpersoner

yttrandet.ställefullmäktiges avgtva
tillståndsmyn-skallYttrande vara

månadertillhanda men;digheter: tre
ytttáttdebbegätâdegs; intefrån det om

särskildadetllstândsmyndi gheten: i
någotfallet Kanbestämmer annat.

inom angivenyttrande inte lämnas
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63§

Har den fått tillstånd till Har den fått serverings- ellersom som
detaljhandel med öl eller till partihandelstillstånd avlidit eller fåttser-
vering alkoholdrycker avlidit, förvaltare enligt ll kap föräldra-7 §av

försatts i konkurs eller fått förvaltare balken med uppdrag omfattarsom
enligt 11 kap föräldrabalken7 § med rörelsen och vill dödsboet eller för-
uppdrag omfattar rörelsen och valtaren fortsätta rörelsen, skallsom an-
vill dödsboet, konkursboet eller mälan till tillstândsmyndig-göras
förvaltaren fortsätta rörelsen, skall heten. Anmälan skall ha inkommit
anmälan till tillståndsmyn- tvågöras månader efter dödsfalletsenast
digheten med uppgift förestån- eller beslutet förvaltare. Harom om
dare. Anmälan skall ha inkommit anmälan inkommit inom före-

två månader efter dödsfallet skriven tid, upphör tillståndetsenast att
respektive edgångssammanträdet eller gälla den dag anmälningstiden utgick.
beslutet förvaltare. Har anmälan Har den fått serverings- ellerom som

inkommit inom föreskriven tid, partihandelstillstånd försatts i kon-
upphör tillståndet gälla den dag kurs, upphör tillståndet gälla. Villatt att
amnälningstiden utgick. konkursboet eller konkursförvaltaren

fortsätta rörelsen skall ansökan
därom till tillståndsmyn-göras
digheten. Tillståndsmyndigheten skall
behandla sådan ansökan meden
förtur.
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§64
ellerspritdrycker, vinServeringförsäljningsådanFöranleder avav

med tillståndstarkölmed ägeralkoholdrycker äger rumsomrumsom
med åter-lag skall skeenligt dennaolägenheterdenna lagtillstånd enligt
föranledaoch får intehållsamhetnykterhet ochordning,frågai om

ordning ochfrågaolägenheter ibestämmel-trevnad eller iakttages om
sådan olägen-Uppkommernykterhet.stöd där-eller meddenna lagiserna

bestämmelserna iiakttas intetill- het ellerföreskrifter, skallmeddeladeav
därav med-eller med stödtillstån- denna lagåterkallaståndsmyndigheten

länsstyrelsenföreskrifter skalldeladedet tilldet eller begränsa att avse
enligt dennasådan sanktionanvändaanled-drycker. Finnseller vissaviss

bedömerparagraf länsstyrelsentillfredsställandening attantaga som
åstadkomma rättel-förtillräckligkan åstadkommasförhållanden attutan

särskildvarning,Sanktionervidtages,ingripande åtgärder ärsåatt se.
återkallelsesuspension,föreskrift,med-i ställetfår tillståndshavaren

återkallelse.och interimistisksärskilda före-ellerdelas varning
i falltillämpasstycketFörsta ävenskrifter.

längre kantillståndshavaren intedåi falltillämpasstycketFörsta även
lämplig bedriva serveringkaninte längredå tillståndshavaren att avanses

starköl ellerellerspritdrycker, vinbedriva försäljninglämplig attanses
gällerförutsättningardedealkoholdrycker eller somannarsannarsav

tillstånd inte läng-meddelandeför med- förgällerförutsättningar avsom
föreligger.före-tillstånd längredelande reav

gäller ioch andra styckenaFörstaligger.
partihandeltillämpliga delarandraenligt första eller ävenärendeI

öl.förestån- medgodkännandestycket kan av
sanktion enligt dennaArendeföreståndarefördare eller ersättare om

länsstyrelsen i detparagraf prövasåterkallas. av
beläget.försäljningsställetdärlän är

försäljningsställeSaknas fast prövas
därlänsstyrelsen i det länärendet av

företagetHarföretaget har sitt säte.
gällerlandet, ellerinominte säte

ärendetärendet örlogsfartyg, prövas
Stockholms län.länsstyrelsen iav

skall självmantLänsstyrelsen ta upp
frågor åtgärd enligt denna para-om

åtgärderFrågor sådanagraf. om
på begäranskall även tas avupp

där serveringen bedrivs.kommun
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65§
Föranleder försäljning alkohol- Föranleder detaljhandel med ellerav

fria drycker olägenheter ifråga servering öl olägenheter ifrågaom av om
ordning, nykterhet och skalltrevnad ordning och nykterhet, eller följs inte

försäljningenden bedriver med- bestämmelserna denna lagi skall densom
förbjudasdelas varning eller bedriver försäljningen meddelasatt som

fortsätta verksamheten. sådant varning förbjudas fortsättaI eller verk-
ärende kan meddelas föreskrift- samheten. I sådant ärende kanäven även

försäljningens bedrivande. föreskriftermeddelas försäljning-er om om
bedrivande.ens

Ärende i första stycket Arende i första stycketsom avses som avses
länsstyrelsen i det län där länsstyrelsen i det län därprövas prövasav av

försäljningsstället beläget. försäljningsställetSaknas beläget. Saknasär är
försäljningsställefast 58 § fast försäljningsställe ärendetäger prövas

andra stycket motsvarande tillämp- länsstyrelsen i det län där före-av
ning. har sitt säte.taget

Länsstyrelsen skall självmant ta upp
frågor åtgärd enligt dennaom para-
graf. Frågor sådana åtgärderom
skall på begäranäven tas upp av
kommun där eller detalj-serveringen
handeln bedrivs.

66 §
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får synnerligaom

skäl föreligger förbjuda eller inskränka försäljning alkoholdrycker.av
Länsstyrelsen får för visst tillfälle, det påkallat för ordningensom anses

upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning alkoholdrycker.av

67 §
Länsstyrelsens beslut enligt denna lag länder omedelbart efterrättelse,till om
annorlunda förordnas.

68§
Länsstyrelsens beslut enligt denna Länsstyrelsens och kommunens beslut

fårlag överklagas hos kammarrätten. enligt denna fårlag överklagas hos
länsrätten.

Närboende får överklaga kommu-
och länsstyrelsens beslutnens om

tillståndsfrågor dennaenligt lag.
får överklagaLänsstyrelsen kommu-

beslut serveringstillstånd.nens om
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Tillsyn

69 §
efterlevnaden dennaSocialstyrelsen den centrala tillsynen överutövar av

lag.
övervaka efterlev-och polismyndigheter skallLänsstyrelser, socialnärnnder

naden bestämmelserna i lagen.av
tillsynensocialnämnd- omedelbaraPolismyndigheter och Den över

bestämmelsernaefterlevnaden iskall underrrätta länsstyrelsen om aver
för lagen kommunen ochförhållanden betydelse utövasär avavsom av

polismyndigheten.länsstyrelsens tillsyn.
och socialnänm-under- PolismyndigheterKronofogdemyndigheter skall

skall underrätta länsstyrelsenlänsstyrelsen den har dernärrätta omsom
betydelse föralkoholdrycker förhållandentillstånd äratt som avservera

ingripanden enligt 64länsstyrelsensbrister i sina åligganden erläggaatt
socialavgifter. På be- och 65 §§.ellerskatter

Polismyndigheten skall underrättaskattemyndigheter ochskallgäran
förhållandenuppbär eller kommunenandra myndigheter ärom somsom

för tillsyn.avgifter betydelse kommunensdriver in skatter eller lämna av
Kronofogdemyndigheter skall under-behöveruppgifter länsstyrelsensom

lämnat till-tillstândsprövning eller tillsyn den kommunför rätta som
alkoholdryckerstånd till serveringenligt denna lag. av

sådant tillståndden harom som
erläggabrister i sina åligganden att

socialavgifter. På be-skatter eller
skall skattemyn-kommunengäran av

myndigheterdigheter och andra som
elleruppbär eller driver in skatter

avgifter lärrma uppgifter kom-som
tillståndsprövningbehöver förmunen

eller tillsyn enligt denna lag.

70 §
såförsäljning alkoholdrycker skallBokföring i rörelse varasom avavser

utformad möjlig. driver rörelsenkontroll verksamheten Den äräratt somav
rörel-tillstândsmyndigheten förete bokföringen iskyldig anfordranatt av

statistiska uppgifter i enlighet med deskyldig lämnaHan dessutomär attsen.
bestämmande, Socialstyrelsenföreskrifter regeringen, eller efter regeringens

meddelar.

§71
v anfordran få upplysningar och handlingarTillsynsmyndighet har rätt att

åliggandenabehövs för tillstånd enligt denna lag. fullgörandeFör avsom
försäljningsställeenligt tillsynsmyndighet berättigad till tillträde till69 § är

med tillhörande lokaler.



Författningsförslag 39

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ansvar, m.m.

72 §
Den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av

säljer alkoholdrycker tillstånd eller, tillstånd behövs,utan rättutanom
enligt denna lag,

2. spritdrycker, vin eller starköl har anskaffats sätt änserverar annatsom
i 49 döms för olovlig försäljningsägs alkoholdrycker till böter ellersom av

fängelse i högst två år.
brottetAr döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömandegrovt, av om

brottet skall särskilt beaktas försäljningenär har utgjort led igrovt om en
verksamhet bedrivits yrkesmässigt eller i omfattning.störresom

Får den med nyttjanderätt harsom
upplåtit lokal vetskap loka-atten om
len används för olaga servering av
alkoholdrycker och underlåter han att

vad skäligengöra kan begärassom
för upplåtelsen upphöra,att att
skall han verksamheten fortsätterom
eller återupptas i lokalen, haanses

främjat verksamheten och dömas till
enligt första stycket, andraansvar

punkten.

73 §
Om för olovlig införsel och utförsel alkoholdrycker finns bestäm-ansvar av

melser i lagen 1960:418 straff för varusmuggling.om

74 §
Den i strid 12 § uppsåtligen eller oaktsamhetmot anskaffar alkohol-som av
drycker dömes för olovligt anskaffande alkoholdrycker till påföljdannan av

angives i 72som

75 §
Den innehar alkoholdrycker i uppenbart syfte olovligen sälja demsom att
döms för olovligt innehav alkoholdrycker till böter eller fängelse i högstav ett
år.

76 §
Den uppsåtligen eller oaktsamhet säljer eller utlämnar alko-som av

holdrycker i strid 11 § till någon kan inte hamot uppnått före-antassom
skriven ålder eller märkbartär påverkad alkohol eller berus-som annatav
ningsmedel, eller vid partihandel underlåter föreskrivs i 24sätt §att som
första stycket förvissa sig köparen har återförsäljarätt dömsatt attom varan,
för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst månader.sex
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dryckeshantering dömesolovligdryckeshantering dömes FörolovligFör
stridförsäljer öl iockså denalkoholfriaförsäljerockså den motsomsom

enligt 65 §meddelatsmed- förbudförbudstriddrycker i mot somsom
strid 55 §drycker ii förvararförvarar dryckerenligt 65delats mot

alkoholförtäring ellertillåterellertillåter alkohol-§ ellerstrid 55mot
alkoholdrycker i stridalko- förvaringförvaringellerförtäring avav

56strid 56holdrycker i motmot

77 §
penningböter.till56 § dömsserveringsställe 54 ellerpåBryter gäst mot

§78
och 7446 §§.i 72straff för gärningtillskall dömasringa fallI som avses

enligt 23till§§ dömesi 72 och 74till brottförsökFör ansvarsom avses
brottsbalken.kap.

försökeller vid74-76i 72,till gärningmedverkatfleraHar som avses
motsvarandebrottsbalkenoch23 kap. 4 5andra stycket,i ägersom avses

harsålts ellerharalkoholdryckertill vilkentillämpning. Den annars an-
fri frånskall dockpersonligt brukskaffats för ansvar.vara

79§
varit före-Alkoholdrycker harförföremålhar varitDrycker somsom

lag ellerenligt dennamål för brotteller värdetdenna lagenligtbrott
sådantutbytedäravbrott värdetutbyte sådantdärav samt avsamt av

förverkade,skall förklarasbrottförverkade, detförklarasskall omom
obilligt.uppenbart Förver-detFörverkandeuppenbart obilligt. ärär av

alkoholdrycker kan skekandehos dendrycker kan ske äräven avsom
fri frånhos denbrottet enligt 78 årfrån frånfri även ansvarsomansvar

stycket78 § tredjefrån brottet enligtmeningen.andra§ tredje stycket
andra meningen.

eller 74 § ellervid brott enligt 72hjälpmedelFöremål har använts somsom
förebyggandetillpåkallatförverkat, detvärde får förklarasdess är avom

särskilda skäl föreligger.grundellerbrott annanav

80§
alkoholdryck kanfrågadrycker kan IfrågaI somoman-somom

förverkad enligt denna lagblienligt denna lagbli förverkad antastagas
förverk-för- gäller lagen 1958:2051958:205gäller lagen omom

alkoholhaltiga drycker iandealkoholhaltiga dryckerverkande m mm avav
Alkoholdryckertillämpliga delar.tillämpliga delar. Dryck hari somsomm
tullupplagtullupplag har lagtslagts än av annanannan uppupp av

partihandelsbolaget skallpartihandelsbolaget skall än ansesanses som
tagitsförverkad den inte harden har tagitsförverkad ut som omom
frånfrån inom 30 dagarfrån 30 dagar från upplagetupplaget inom ut
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uppläggningen. Vad har uppläggningen. Vad harsagts sagtssom nu som nu
gäller frågai sådan dryck gälleräven i fråga sådan alko-ävenom om

för till fällig förvaring har holdryck för tillfällig förvaringsom om- som
händertagits tullmyndighet har omhändertagits tullmyndighetutan attav av
läggas på tullupplag. läggas på tullupplag.utan attupp upp

81 §
Chefen för utrikesdepartementet får medgiva undantag från 49 och 56 §§ pâ

begäran främmande och internationell organisation i lagenstatav som avses
1976:661 immunitet och privilegier i vissa fall.om
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

Alkoholpolitiska kommissionen tillsattes efter bemyndigande regeringenav
den 19 december 1991 med uppdrag bred dengöra svenskaöversynatt en av
alkoholpolitiken. direktiven,I bilaga har behovet genomlysning inomse av
vissa områden särskilt markerats. Av direktiven framgår kommissionenatt
särskilt bör uppmärksamma reglerna tillstånd till servering alkohol-om av
drycker enligt lagen 1977:293 handel med drycker LHD, liksomom
bestämmelserna serveringens bedrivande och andra frågor gällerom som
alkoholserveringen.

Kommissionen bör, enligt direktiven, analysera hur lagstiftningen tillämpas
i praktiken och kan föreslå lagändringar i de fall kommissionen finner att
vissa bestämmelser kan förenklas eller helt för de inteutmönstras längreatt
fyller någon alkoholpolitisk funktion. I andra fall kan reglerna behöva förtyd-
ligas eller skärpas för bättre fylla alkoholpolitiskt syfte. Härigenomatt ett
bör lagstiftningen kunna vinna i trovärdighet. Alkoholservering inteär
reglerad på gemenskapsrättslig nivå i EG och inte heller inom för EES-ramen
avtalen. Den kan varje land självt bestämma ikraftträdandeEtt EES-om. av
avtalen och medlemsskap i kanEG dock vittgâendeett effekter för den
svenska alkoholpolitiken i sin helhet. Detta beaktas i kommissionens arbete.

Kommissionen redovisar serveringsbestärnrnelsernaöversynen och för-av
slagen till lagändringar i detta delbetänkande. Särredovisningen delvis be-är
tingad tidsmässigtsträvan samordna kommissionensatt översynav en av ser-
veringsbestärnmelsernas materiella innehåll med LHDLVM-utredningens
analys möjligheterna för och konsekvenserna föra tillståndsgiv-överav attav
ningen från länsstyrelserna till kommunerna. sistnämnda utredning presenteras

i avsnitt 1.3.närmare
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bedrivande1.2 Arbetets

Sekretariat

fram-i LHDserveringsbestämmelsernaanalys samtochkartläggningFör av
Alkoholpolitiskaharlagstiftningenförändringartillförslagtagande avav

StockholmsfrånCarlstenPeterutredningssekreterarenanlitatkommissionen
också knu-harserveringsbestämmelsernaTillsocialförvaltning. översynen av

Agnéus,avdelningsdirektör Hansbeståendereferensgrupptits aven
Göranbyrådirektörstad,GöteborgsEkholm,BosamordnareSocialstyrelsen,

Älvsborgs direktör Lennartverkställandelän,iLänsstyrelsenFranke,
KjelldepartementssekretareochAB,BaldakinenrestaurangernaKarlsson,

Socialdepartementet.Stridsman,

Sammanträden

vidserveringsbestärnmelsernabehandlatharkommissionenAlkoholpolitiska
hållits Hanskommissionen harinförAnförandensammanträden.åtta av
Hotell- och Res-SverigesNyrén,Allanvice VDKarlsson,Agnéus, Lennart

ochHotell-Svensk,Seineförbundsordförandeochtaurangförbund
ochBillumSusanneutredarensärskildeFörbund. DenRestauranganställdas

medverkatocksåLHDLVM-utredningen harfrånGerdmansekreteraren Peter
kommissionen.sammanträden ivid

fortlöpandehaftövrigtisammanträden ochfyrahållitharReferensgruppen
sekreteraren.kontakt med

anordnadekommissionenAlkoholpolitiskaochsocialutskottRiksdagens en
26alkoholpolitiken densvenskaframtidadenhearing novem-omgemensam

199293:SoU17,betänkandeandrakammarsal. SoUf.d.riksdagensber 1992 i
anförandetillfälle ivid dettaberördesServeringsbestämmelsernabilaga 1 av

Restauranganställdas För-Hotell- ochKihlberg,Birgittaförbundssekreterare
Bryggareföreningen.i SvenskaVDRobert Fägersten,bund samt av

Enkät

LHDLVM-medsamarbeteikommissionengenomförde1992novemberI
tilldryckermedhandellagentillämpningenenkätutredningen omavomen

Kom-Svenskakommuner.landets 28690tilllänsstyrelser ochsamtliga av
medhjälpt tillharkommunurvalet och ävenförsvarademunförbundet

finns ienkätenRedovisningenstatistikuppgifter.vissaberäkningen avav
bilaga 5.
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Konferens för alkoholhandläggare

17-18 november 1992 höll StorstadsdelegationenDen samarbetsorgan förett-
i landet konferensde kommunerna för handläggare LHD-ären-större en av-

Vidden i Västerås. tid och hade Socialstyrelsen inbjuditortsamma samma
vid landetsalkoholhandläggama samtliga länsstyrelser till konferens. Vid

konferenser,dessa två delvis hölls medverkade sekreterarnagemensamt,som
i Alkoholpolitiska kommissionen och LHDLVM-utredningen med anföranden
och deltagande i diskussioner förändringar lagen handel medom av om
drycker. Sekreterarna hade till konferensen frågorsammanställt antalett som
bl.a. rörde kommunal tillståndsgivning, tillsynsverksamheten administra-och
tiva sanktioner. frågor hade skickades till konferensdeltagarnaDessa iut
förväg.

arbetsplatsbesök,Uppvaktningar, m.m.

Alkoholpolitiska kommissionens sekretariat har besökts företrädare förav
Stockholms socialförvaltning, Sveriges Hotell- och Restaurangförbund samt
socialchefen i Norrköping med anledning arbetet med översynav av serve-
ringsbestämmelserna. sekretariatet har led i kartläggningsarbetetettsom
genomfört vidarbetsplatsbesök länsstyrelserna i Jämtlands, Malmöhus och
Stockholms län Sundsvalls kommun.samt

1 LHDLVM-utredningen

Regeringen har beslut den maj tillkallat27 1992 särskild utredaregenom en
med uppdrag analys förutsättningarna för och konsekvensernagöraatt en av

tillstândsgivningen enligt lagen 1977:293 handel dryckermedattav om
LHD förs från länsstyrelserna till kommunerna. Utredningen har haftöver

redovisa förslagde till lagändringar kommunalisering tillstånds-att som en av
givningen skulle erfordra, vilken besvärsordning ochäven övervägasamt
överklagningsrätt bör gälla.som

ingickI uppdraget vidare utreda socialnärrmdema skall det fullaatt om ges
för utredning och ansökan vård enligt lagen 1988:870 vårdansvaret om om

missbrukare i vissa fall Utredningen harLVM. antagit namnetav
LHDLVM-utredningen.

Utredningen har i april 1993 framavslutat sitt arbete och lagt sina förslag i
betänkandet Kommunernas roll på alkoholomrádet och inom missbrukarvår-
den, SOU 1993:31.

Länsstyrelsernas roll har flertal utredningar pâ tid.övervägts ettav senare
Gemensamt de uppgifterna bör ändras från individuell ärende-är att attanser
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till tillsyn, utvärdering, uppföljning och utveckling. Riksrei-handläggning l
dnr 1983:1105 Statlig tillsyn kommunernasionsverkets överrapport an-

fördes tillsynen i betydelsen regelkontroll bör ochdet verk-attatt tonas ner
inriktas skyldighet att påtala lagar oshsamheten i stället bör närmot en

socialabindande föreskrifter inte följs. I betänkandet Länsstyrelsensandra
1989:9 framkom länsstyrelsen borde få rollfunktioner Ds C att en annan

framdeles i för den regionala tillsynen.för närvarande och ställetän svara
genomförandet regional statlig för-Organisationskommittén för av en ny

resursbehoven vidvaltning uppdrog därefter Statskontoret utredaatt
funktioner. har ilänsstyrelsernas sociala Statskontoret Länsstyrel-rapporten

funktioner resursbehov, PM 1990-08-14 konstateratsociala att omsernas -
uppgifter, framförmöjligt för länsstyrelserna fullgöra sinadet skall attvara

frigörs.fordras antingen resurstillskott ellerallt tillsynen, ett attstort resurser
skulle frigöraansåg det möjligt genomföra lagändringar,Statskontoret att som

utföras inom förtillsynsuppgifterna skulle kunnaså attstora ramenresurser
föreslog Statskontoret tillståndsprövningen ibefintliga Därvid attresurser.

överföras till kommunerna.LHD skulle
anförs flera skäl förfolkhälsoproposition 19909l:l75regeringensI att

liggerbör föras till kommunerna. Dessutomtillståndsprövningen i LHD över
tillståndsgivningen i linje med länsstyrelsernaskommunalisering nyaaven

funktion. folkhälsopropositionen uttalade föredragandeuppgifter och I
frigöra hos länssty-departementschef kommunalisering skulleatt resurseren

för viktiga tillsynsfunktionerna.relserna de
delade SocialutskottetVid riksdagsbehandlingen propositionenav

föruppfattning finns flera skäl talar199091:SoU23 regeringens detatt som
tillståndsprövningen till Socialutskottet haröverföra kommunerna. ävenatt

riktning.tidigare 199192:SoU15 gjort uttalanden ise sammaex
förvaltningproposition statlig regionall regeringens om en ny

länsförvaltning-samordnade198889: utformades grunderna för den154 nya
länsstyrelsen utifrånReformen genomfördes juli 1991 och innebärl att etten.

nationella politiken inomsamlat regionalt perspektiv skall övervaka den ett
verksamhetsområden i Myndigheten skall enligt reformenantal länet.stort

målenutvärdering hur de nationellabland för uppföljning ochannat avsvara
följdes års budgetproposition därnås, Länsförvaltningsreformen i 1992upp

uppgift i framtiden skalldet bl.a. länsstyrelsernas attatt vara som enanges
sociala områdetopartisk instans tillse statsmakternas intentioner detatt

enligttillämpning inom område innebär,efterlevs. En detta LHD:sav
avsnitt i budgetpropositionen, länsstyrelserna lämnarSocialdepartementets att

tillsynindividuella ärendehandläggningen till förmån för generellden meren
tillståndsgivningen förs till kommunerna betyderoch uppföljning. Om över

länsförvaltningsreformen länsstyrelsen i ställetdetta i konsekvens med bl.a. att
rättstillämpning och ärendehandläggningskall övervaka kommunernasatt
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sker på tillfredsställande och i enlighet med lagstiftningen.enligt LHD sättett
LHDLVM-utredningen föreslår tillståndsgivningen enligt försLHD överatt

till de skäl till kommunaliseringfrån länsstyrelserna kommunerna. Förutom
utredningar har anfört, framhåller LHDLVM-utredningentidigare attsom

allmänna decentraliseringssträvandena iförslaget ligger i linje med de sam-
Utredningen anför vidare kommunerna har den bästa lokalkänne-hället. att

fråga inte bör handläggas högre nivå saken kräver ochdomen, änatt enen
dubbelarbete försvinner tidigare förekommitförslaget innebär detattatt som

länsstyrelser och kommuner.vid
föreslårföreslås bli beslutsmyndighetsamband med kommunernaI att

avskaffas. Utredningenockså det kommunalautredningen noterar attvetotatt
europakonventionen demed föreskrifterna iinte överensstämmervetot om

gårkommunalt interättigheterna, i och medmänskliga över-veto attatt ett
med preciseradesakprövning i domstol. Vetot börklaga för ersättas stramt

avsnitt i Alkohol-tillstândsgivningen. Frågorna i 5.1förkrav äventas upp
kommissionens betänkande serveringsbestämmelserna.politiska om

huvudansvaretLHDLVM-utredningen föreslår också kommunernaatt ges
åter-fatta beslutdirekta tillsynen ochför den rätten attrestaurangerna omav

ñmis naturligt sambandredan givna tillstånd. Man detkallelse ettattanserav
dettaadministrativa ingripanden ochmellan tillståndsgivning, tillsyn och att

för LHD-handläggning bör ligga inomför beslutsansvaret alltalar att samma
framtiden rollen övervakamyndighet. Enligt förslaget länsstyrelserna i attges

avseenden.stödja kommunernas myndighetsutövning i dessaoch
särskild ordningövergångstid år föreslår utredningenUnder atttre enen

fattar beslut iskall alltid höras innan kommunenskall gälla. Länsstyrelsen
övergângstiden. På såtillstånds- sanktionsärenden under den föreslagnaeller

sin kompetensvis blir det möjligt för kommunerna successivt byggaatt upp
LHD-området.och tillvara länsstyrelsernas kunnande inomta

avgifter förutredningens förslag kommunerna möjlighetEnligt att ta utges
tillsyn enligt s.k. självkostnadsprincipen.tillståndsprövning och den
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utvecklingAlkohollagstiftningens2.1

Förframväxt.nykterhetspolitikenssvenskaskrivits denharläsvärtMycket om
spritenochNycanderSvenskarnatillhänvisashistorieskrivningutförligareen

WidstrandWahlströmkrogbokenRehnbergStoraPrisma,Bokförlaget
utred-AlkoholpolitiskaFörlag.SoberalkoholpolitikSvenssonSvenskoch

fråntidenbeskrivithistorikutförlighar i1965tillsattesAPUningen ensom
1974.betänkandettillframförsäljningsförordningårs1855

valtvihar göraserveringsbestämmelsema attdelbetänkande enI detta om
svenskamärkesâr i deni olikautgångspunkttillbakablick medhistorisk

historia.alkoholpolitikens

lag-Samtidigtstadga.i AlsnövåldgästningförbjuderLadulås1279 Magnus
ochtillhandahållaresandetillskyldighet matböndernasfästes att

bland böndernapopulärinte trots attpåtvingade rolldryck. Denna var
ersättning.tillfick rättman

skallSkärminge stadgaiföreskriverEriksson att taverner1335 Magnus an-
skyl-derasavlastade böndernaDettaallmännavid de vägarna.läggas

i restaurangnä-förstadetochresande stegetdighet emotatt ta var
Sverige.utveckling iringens

skallsvenska städernadedessutomföreskriverEriksson1344 Magnus att
ölsäljaskullehärbärgen,två mat,med varderautrustade somvara

användesTitlarfram.börjaryrkeskâr växahästfoder. Enoch somny
gästgivare.ochhärbärgeraretavernare,var

landsvägstavernor.byggandetbistå medpåbjuds i lagAllmogen1413 att av
ordettyskadetefterför krogaromväxlande kallasbörjarDessa även

krus.krug
Åtta förstaStockholm. Dettillin vinförafårimportörer ensamrätt1460 att

drygautdömdeskringgå förbudetnågonFörsökteimportmonopolet.
förasalltidskulleVinetoffentligt pâbrändesoch fatenböter torget.

vin-dirigerademyndigheternakommunalakällare och destadenstill
Lödöseiinfördes NyaLiknande regler ävenefter behag.handeln
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Göteborg. Titeln börjar användas.vinmansenare:
1400-talet brännvinet sin entré. Tidigare användesslutet1494 Mot görav

vid kruttillverkning. kruttillverkarnaendast råvara Endet avsom
fartkunde dricka brännvinet, och då detupptäckte även togatt man

hela landet Sten Sture d.ä. blevmed dunder och brak i tvungen att
förbehållasår 1494. Brännvinet skulleförbjuda brännvinsförsäljningen

folketförmån för rikets försvar. hade fåttkruttillverkningen till Men
inga förbud hjälpte legaliserades brännvins-för brännvin ochsmak när

brännvinstillver-försäljningen monopolännu ett gavgenom som en av
brännvinsförsäljning pâ detflaskedragare, tillkärna, Kort ensamrätt

nödvändiga råva-försåg kruttillverkningen medvillkoret han ävenatt
ingickförsäljningsmonopolet. uppgörelsenförsta IDet även attror.

staden.skulle efterskänka fordranhan en
kontroll och visar sigför myndigheternasHelga Lekamens gille1522 utsätts

gillenasstånkor 1500-taletförfoga 50 kannor ochöver tenn. varav
också till härbärgen ochårhundrade och alltfler tillstånd gäst-gavs

gjortsförstås beräkningardet kunde livligt tillgiverier. Att somav
12-16 liter ölpå afton kunde konsumeragillesmedlemmaratt var-en

sin Historia deinfördes slå dörrvakten. Idera. Förbud attmot om
icke alls ellerOlaus glas brukasnordiska folken Magnus attuppger

överdådsbord, för de drucknassällan på nordbornasåtminstone högst
Sådannöje få krossa glasen.skulle det förskull, de ett attanse

Titlar vinskänkinte med ellerfara löpte tenn- somgranmuggar.man
från tiden.återfinns den häroch vintappare

restaurangrörelsen med accis. Dettabelägger hela den dåtida1586 Johan III
utskänkningsställen fick läggas ned.följd de flesta privatafick till att

kunde drivasvinkällare och några få privatastädernasEndast egna
på restriktio-myndigheterna lättavidare. Emellertid tvingades snart att

hotellrum. Värds-klara efterfrågan matservering ochför attnerna
brännvinsförsäljareetableras och titlar krögare eg.hus började som

hökare matlagare i bruk.och togs
Gårkökenvärdshus och gårkök.Karl förordnar inrättande1605 IX om av

färdiglagadoch hade ofta endastskulle utskänka vin, öl och mjöd mat.
också betraktasandraklassrestauranger, kanden tidensDe menvar

börjardagens kvarterskrogar. Titeln traktörföregångare till an-som
vändas.

års allmän-egentliga alkohollagstiftningen 16221622 förstaDen varaanses
vinkällarnagästgivare- och krögarförordning. Den indelade ochna

efter den utskänktes. Det kunde rhenskt,krogarna dryck varasom
franskt eller vin, starköl eller s.k. medelöl. Det nämligenspanskt var

tillåtet enda för myndigheterna lättareendast utskänkaatt sort atten
förfalskades. Misstankarskulle kunna kontrollera drycken inteatt
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späddes saknade inteframför allt de importerade vinerna utattom
grund.

BeträffandeCharles Ogier besöker Sverige. svenskarnas1634 Fransmannen
Ogier till slutsatsen man dricker här icke där-dryckesvanor kom att

Tidigaretörstig eller därför det smakar bra. hadeför är attatt man
räknades hederAnthonis Goeteeris skildrat detholländaren att som en

festmåltider sig full, och det hellerkungliga supaunder att var
skandal under bordet.ingen att spy

för spritför-i Folkärna får böta kanna brännvinAnders glasmästare1637 en
säljning tacksägelsedagen.stora

sålt brännvin såLänsmanshustrun i Romfartuna med ha1638 attertappas att
supit ihjäl sig. Drottningtolvåring blivit berusad och drängenen

inför tillverkningsskatt på brännvin.Kristina en
bestämmer ingen utskänlcningslokal i stadenMagistraten i Göteborg1640 att

klockan sju på vintern och niofår hållas öppen än somma-senare
serveringstiden.den första begränsningenTroligt dettaär avren.

Oxenstiernas förmyndarregering förbjuds också allUnder Axel ut-
kyrkliga högtider.under julmässor, gudstjänster och andraskänkning

spritbrännvin beläggs med tullavgift. Rätten bränna1648 Import attav
Ändå husbehovsbränningen fart.förbehålls bryggarskrået. skjuter

på finare middagar.Användes först endast1650 Gaffeln introduceras.

ca
på krogväldet inte mindre vanligt förr i tiden kanexempel1674 Som att var

skalden Lucidor inblandad idetta år den kände Lassenämnas att var
Fimmelstången. avvisat skålslagsmål på källaren Han hade ochett en

inblandade huvudet, där vinet redan hade skapatblodet desteg
slutade med Lucidor blev nerstucken och dödad. Sam-oreda. Det att

svenska öletår besöker italienaren Magalotti Sverige. Om detma
öl, kallasskriver han i sin reseskildring: ...Härtill dricker man som

med harts. ula tjockt,ula, trästänkor, invändigt bestrukna Detta ärur
och smakar rök.svart

sedan 1500-talet varitUtskänkning alkoholdrycker har åtminstone1694 av
form tillståndsgivning. har dock inteförknippat med någon Dettaav

illegala verksamheter etablerats vid sidan Vid razziahindrat att om. en
Stockholm 1694 inte mindre lönnkrogar.i stängdes 80än

Kommerskollegium och Kammarkollegium utfärdar förordning för1703 en
vinskänkarnas yrkessamrnanslutning, den s.k. societeten. Reglementet
innehöll bestämmelser yrkesutövningen, vinutskänk-mängd huren om
ningen skulle gå till, lärotiden för lärpojkar,gesäller och Ordetm.m.
krog blir allt vanligare benämning dåtidens tredjeklassrestau-en
ranger med öl och brännvin främsta Kajjfehus börjar växasom varor.

i Sverige efter kontinentalt Under hela 1700-talet ochmönster.upp
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1800-talet drabbas kaffekokningen upprepade totalförbud,början av av
till sin omfattning och kontroll mycket effektiva. Kaffehusä-vilka var

fick under förbudsperioderna endast andra drycker,serveragama
företrädesvis rusdrycker olika slag. ansågs inte lika skadligaDessaav

kaffet.som
Göteborg finns vid genomräkning 189 källare och krogar med1717 I ut-en

skänkningstillstånd. Därtill skall läggas antal lönnkrogar.ett stort
Totalförbud alkohol införs i Lappmarken, det s.k. lapprnarks-1723 mot

år adeln anlägga krogar på sina frälseä-förbudet. Samma rätt attgavs
gor.

brärmvinsförordningen kraft, innebärandeförsta träder i1731 Den stora ett
enskilds frihet efterförsta till ingripande i densteg statens att eget

bränning.skön använda sin säd till
Förordning svalg och dryckenskap, den första fyllerilagstift-1733 mot

tillkommer. England når samtidigt ginkatastrofen sinningen, I
lagstiftningen leder till beryktade gi-kulmen. Den år dettre senare

.nupproret
Brärmvinskommissionen tillsätts. Arbetar främst med frågor1747 om

husbehovsbränning.krono-och
krogar i Stockholm uppskattas till 700, vilket betyder1754 Antalet ett ut-ca

skänlcningsställe 88 invånare. Idag finns ungefär restaurangper en
invånare i Stockholm. Orden kokhus och spiskvarter börjar700per

Kokhusen emellertid knappast räknaanvändas. att restau-var som
i vanlig bemärkelse, de lokaler för tillagning ochnärmastranger var

servering kost.av egen
Brännvinskommissio-Husbehovsbrärmingen förbjuds missväxt.1756 g.a.p.

avskaffas.nen
brärmvinsförordning. Husbehovsbrärming tillåts.1762 Ny

förbjuder husbehovsbrärmingen efter missväxt. Under1772 Gustav III en ny
lugnethade myndigheterna talrika tillfällen jämföra och1700-talet att

förfallet varjeunder förbudsperioderna med det allmännastillheten
fri. skulle bligång bränningen på blev Men det värre...nytt

Kronobränneriema inrättas.1775
börjar till förmån för utarrenderingKronobränningen avvecklas1788 av

till brärmvinstillverkningen påbränningsrättighetema. Detta leder att
kort tid fördubblas.

år Bränninginskränkes vid kröningsriksdagen 1800.1800 Arrendesystemet
eller hem-tillåts för den ägde eller brukade hemmanpå landet som

bränning i för-bränning säd. städerna tillåtsmansdel för Iav egen
råvara vidPotatisen börjar sädenhållande till invånarantal. ersätta som

företrädesvisvarit odlad ibrärmvinstillverkningen. Från tidigareatt
på åkerarealer. Bränn-och kålgårdar börjar potatis odlastäppor stora
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kaffe-schweizerier efterträderS.k.fördubblas igen.vinstillverkningen
schweizare.innehavaredesskom mångahusen. Namnet att varavav

konditorier och caféer.dagensföregångare tillSchweizerierna är
företrädesvis punsch och likö-också alkoholdrycker,serveradeDessa

Rusdrycksutskänkningendärför likörkammare.kalladesoch ävenrer,
sista 1817-kaffeförbudsperioderna, denöverhanden underhelttog

bakom förbommadekaffe förekomsmygkokning1822, även avom
dörrar.

förordning.års Detslår igenom i 1809Brärmvinsliberaliseringen1809
intepå brännvininhemska tillgångendenbl.a. motsva-konstateras att

Vidareinföras till riket.brärmvin måsteutländsktvarförrade behovet,
brärmvinstillverkningen.förbehållasgrödan måstedelfastslås att aven

riktning. Förord-brännvinsliberaliförordning tillkommer1810 Ny än mer
fortsätter. Detliberaliseringenvarandra ochsedanavlöserningarna

till.decennier Be-skulle så fortgåförr ochaldrig ett parsomsups
förbrukade drygt 12 kannorvarjegjortsräkningar har att mansenare

31,4årligen. Motsvararbrännvinkvinna 6 kannoroch varje resp.
liter.15,7

från källarnaflyttaroch krogarnablomstrarRestaurangnäringen1820 upp
förebilder frånmedutvecklasnybyggda palats. Restaurangertill
exempel på detAlkoholromantiken flödade ochschweizerierna. som
Stallmästargâr-till påkring 1820 höllMinusprästklubbenkan som

paragrafer:innehöll följandestadgartjäna.den Deras
till ñskrätt.endastBrännvin serveras

såsom fisk betraktasmå defiskandraSkulle2. rätter än serveras,
och pannkaka.ölostmed undantag av

må depannkaka förmodanoch ävenölostSkulle mot serveras,
betraktas.såsom fisk

brännvinskonsumtionen till 46 literberäknar den årligaVissa källor8291
emeller-före 1855 byggerkonsumtionenBeräkningeninvånare. avper

bräckligt material.påtid ett
fråninitiativtagare dennykterhetsförening bildas.Kungsholms är1831

Samuel Owenångbâtsbyggarenindustrimarmen ochEngland inflyttade
metodistpredikanten Georgeinkallade landsmarmen,den honomoch av

superiet börjar.Scott. Kampen mot
rättigheterbefogenheter beslutatillerkänns vissa1835 Kommunerna att om
börjarkommunalaoch utskänkning. Detför utminutering vetot ta

form.
och Scott huvud-bildas med Owennykterhetssällskapet1837 Svenska som

nykterhetsföre-olikasamla deinitiativtagare. Måletsakliga är att
finns före-i landet. Snart 500börjat bildasningarna har runtomsom
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ningar med 100 000 medlemmar. Peter Wieselgren banbrytandegör
insatser nykterhetsrörelsens främste agitator.som

1841 Fylleri på allmän plats förbjuds och straffbeläggs i lag från 1841,en
vilken gällde ända till 1977 då lagen omhändertagande berusadeom av

LOB tillkom.personer
1846 Husbehovsbränningen börjar konkurreras fabrikstillverkningen.ut av

När lanthandeln släpps fri 1846 blir brännvinet lättare åtkomligt för
folket i områden, särskilt i Norrland.stora

1850 lokalaFörsta spritbolaget bildas i Falun. Avsikten vinsten skallär att
tillfalla kommunen eller användas till allmänna ändamål. förstaDet

desintressering alkoholhanteringen årligaDen kon-steget mot tas.av
sumtionen brännvin beräknas till liter22 invånare. Nedgångenav per
från rekordnoteringen 1829 tillskrivs den wieselgrenska nykterhets-
rörelsen.

1855 1855 års försäljningsförordning betraktas det första verkliga för-som
söket med hjälp lagstiftning tillbaka superiet. Deatt av pressa nya
restriktionerna riktar sig framför allt husbehovsbränningenmot genom
regler tillverkningskontroll och tillverkningsavgifter. Brännvins-om
handeln uppdelas i partihandel, minuthandel och utskänkning. För
första gången införs regel lagad skall finnas på utskänk-att maten om
ningsställena. Den gäller fortfarande. Kommunens utvidgasveto

Konungens Befallningshavande fick upplåta ständig för-attgenom
säljningsrätt denna avstyrkts, på landet sockennämnd ochom av
sockenstännna i stad magistrat och stadens äldste.samt av

1860 Husbehovsbränningen förbjuds i praktiken helt den höga mini-genom
migräns fastställs för all brännvinstillverkning. Husbehovsbrän-som
ningen låg då emellertid redan i själatâget, utkonkurrerad av
fabrikstillverkningen. Ett trettiotal spritbolag efter Falumodell har växt

i landet.runtomupp
1865 Det s.k. Göteborgssystemet bildas och stadens brännvinsut-övertar

skänkning utan hänsyn till vinst och för den arbetande klassensegen
fördelar i moraliskt och ekonomiskt hänseende. Senare ocksåövertas
utminuteringen. förstaEtt bildande Systembolaget.steg tas mot av

1869 Brännvinskungen Lars Olof Smith på allvar kampen med detar upp
kommunala destillatörerna anlägga och effektivtatt ett stortgenom
reningsverk på Reimersholme. Under 1860-talet hade han byggt upp

organisation inom landet och behärskade till del handeln meden stor
råbrännvin.

1870 63 städer har bildat bolag enligt Göteborgsmodellen.
1873 Genom förordning föreskrivs bolagen efter skälig kostnadstäck-atten

ning skall avstå all vinst till kommuner, hushâllningssällskap och till
landstingen, hade inrättats tio år tidigare.som
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Även Stockholm ansluter sig till Göterborgsmodellen och Stockholms-1876
bildas.systemet

brännvinskriget utbryter mellan 0 Smith och detL1877 Det stora ny-
Stockholmsbolaget. bolaget köpa brännvinbildade När vägrar av

denne gratis ångbåtsresor för allmänheten tillSmith arrangerar
där han säljer brännvinet billigare bolaget iReimersholme, 25 öre än

Stockholmsbolaget för säljaStockholm. Smith beskyller också att
tiodubbelt renad.finkelhaltigt brännvin, medan hans produkt är

of Good Templars IOGTförsta logen Independent Orders1879 Den av
från wieselgrenska nyk-i Klippan i Göteborg. Till skillnad denbildas

endast vände siginte absolutistiskterhetsrörelsen, utan motsom var
avhållsamhet från alla be-gäller fullständigbrännvinsmissbruket,

rusande vätskor.
gång går Smiths ångbåts-brännvinskriget utbryter.andra Denna1882 Det

Fjäderholmarna i Lidingö kommun.tillresor
förbju-lobbyarbete i riksdagen försöktSmith har bl.a. intensivt1885 genom

omröstningenutskänkningsbolagen. den avgörandeda de kommunala I
försöketbrännvinskriget. det sistaförlorar Smith Detta är stoppaatt

försäljningen alkohol.samhällsmonopol påutvecklingen mot ett av
års reform lagadockså grundligt i 1855âr lagfästsDetta än attmer

starkare alkoholdrycker.tillhandahållas vid serveringmåstemat av
tillsatta nykterhetskommissionen utarbetat Magnus1886 På uppdrag denav

brännvinsbruk och dryckenskap.sina VarningsordHuss mot
införs i skolorna.Lagstadgad nykterhetsundervisning1892

stadskommunerna.kommunala förstärks och gäller1895 Det ävenvetot nu
offentliga tillställningar,Förbud införs brännvinsutskânkning vidmot

Åskilliga knakar i fogarna,det s.k. varietéförbudet. nöjespalats men
utskänkningsrättigheter.räddas bl.a. med tillfälliga

Lappmarksförbudet upphävs.1898
spritransonering väcks iTanken på individuella restriktioner1901 genom en

till riksdagen.motion
införs.Skatt på punsch och maltdrycker1903

förbjudsårs brärmvinsförordningUtskänkningsreglerna skärps. I 19051905
konstridning,skådespel, lindansning,utskänkning i samband med

utsikt till skådebanan elleri lokal eller plats, därifrån är annanm.m.
Även restaurangdansen blirdär föreställning gives. den s.k.plats,

under kom-föremål för offentlig debatt. All brännvinshandel läggs de
munala utskånkningsbolagen.

införs Nykterhetsrörelsen anord-1909 Rusdrycksförbud under storstrejken.
inofficiell folkomröstning % landets befolk-där 56nar en av vuxna

ning för totalförbud.röstar ett
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publicerarLäkaren Ivan Bratt sitt nykterhetspolitiska iprogram
Nyheter. Denna artikelserie broschyrDagens underävenutges som

titeln Kan nykterhetsfrågan lösas totalförbud. Detutan var en
utmaning nykterhetsrörelsen och i den svenska alkoholpolitikenmot
började dragkamp, inte skulle förrän vid för-ännu avgörasen som
budsomröstningen 1922.
Överstårhållarämbetet1910 beordrar inspektion danspalatsen i Stockholmav
med anledning kritik har riktats det sedliga förfallet imotav som
samband med beviljad spritutskänkning. Beträffande fimisSveasalen
följande omnämnd i betänkande riksdagens bevillnings-rapport av

1911: utfördes af åtskilligautskott Dansen raffineradt sinnligtett
i hög grad ägnadt uppjaga lidelserna och bland de närvarandesätt att

befunno sig af kvinnor med utseende ochrätt stor procenten upp-
trädande, angifva de hvad brukar kallasyntes att tve-som voro man
tydiga. Särskildt funno vi det sårande damer efter dansens slut,att
flyttade sig från bord till såvidt vi förstå bedöma derasett annat, att
minspel och uppenbarligen inbjudande och eggande de vidgester,
bordet sittande herrarne.

1911 års nykterhetskommitté1911 tillsätts med uppdrag skyndsamtatt
möjligt utarbeta nödiga bestämmelser för genomförande lokalt vetoav
för försäljning och utskänkning brärmvin, vin och öl, vidareattav
efter behörig utredning framlägga förslag till jämväl andra välberäkna-
de och verksamma anordningar för begränsa rusdryckshanteringensatt
skadliga verkningar, bland reformering det s.k.annat genom av
Göteborgs-systemet, åvägabringa allsidig utredning rörandesamt att en
allmänt rusdrycksförbud. artikelserie,I Nykterhetspolitiskaen ny
utvecklingslinjer, pläderar Ivan Bratt för kompromiss mellanen
reformvärmernas måttlighetsideologi och förbudsanhängarna.

1912 AB Göteborgssystemet inför inköpskontroll maximering in-utan av
köpsrätten, det s.k. Andréesystemet.

1913 Riksdagen förstaden alkoholistlagen. Nykterhetsnämnder skallantar
inrättas. kommunalaDet spritbolaget i Jönköping inför inköpskontroll.

1914 Nykterhetskommittén sitt betänkande i huvudsak följeravger som
Bratts riktlinjer. Försäljningen i Stockholm Brattövertas ettav av
bildat bolag, AB Stockholmssystemet, inför motbokstvångstraxsom
och maximerad tilldelning 16 liter i kvartalet. s.k. liter-Denen av
supningen och krogdrickandet. Man i hem-övertar mer mer super

arbetsplatserna, på gatorna.men,
1915 Riksdagen förordnar inköpskontroll och motbokstvång på samtligaom

systembolag. Femstämpling införs innebär fem dagar måsteattsom
Ävengå mellan varje liter. inom utskänkningen införsuttagen rest-av

riktioner. Brännvin fick bara vid måltider för lägst 30 öre.serveras
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1916 Alkoholistlagen börjar gälla. Den internera alkoholister.rätt attger
Stockholmssystemet,AB med Ivan chef, inlederBratt som en om-

fattande desintressering rusdryckshanteringen. Genom dotterföre-av
J.D. Grönstedt C0 förvärvar bolaget fullständigttaget snart mono-

inom vin-och spritförsäljningenpol i Stockholm. vinna kontrollFör att
partihandel och tillverkning bildas dotterföretag,även över ännu ett
Spritcentralen,AB Vin- med Ivan Bratt verkställande direktör.som

S inköpet Reimersholmsbolaget 1916 införs totalförbudetV 1917.
alkoholförsäljning i USA.mot

Rusdrycksförsäljningsförordningen Rff i riksdagen. inne-1917 Denantas
motbok skall införas med maximalt inköp literbär bl.a. 4att av

brännvin månad. Pâ införs detaljerade centili-spritrestaurangemaper
terrestriktioner och bestämmelser mältidstvång. Rff innehållerom

förbud utskänkning rusdrycker offentligockså i samband medmot av
intas varietéparagrafen.danstillställning. Förbudet i 55 den s.k. Där

stadgas: vid offentlig danstillställning mä utskänkning av rus-.
drycker icke ske i lokal eller å plats där föreställningen eller danstill-
ställningen eller i lokal, förstnämnda lokalmedäger rum, annan som
står förbindelse. Undantag från förbudet medgivas föri inre kan dock
särskilt tillfälle Befallningshavande.Konungensav

års nykterhetskommitté avlämnar sitt huvudbetänkande med1920 1911
förslag genomförande totalförbud. första bestämmelsernaDeettom av
riktade trañkonykterhet tillkommer. Motboken införs i hela lan-mot

Reglerna för inköp kommer ändras under dess livslängd. Tilldet. att
gäller Rffzs bestämmelser liter månad och medbörjan 4en om per en

åldersgräns på 25 år.
totalförbud1922 Folkomröstningen rusdrycker den 22ägermotom rum

föregås högljudda och omfattande affisch-augusti. Den debatterav
Kräftorkampanjer. affischen Albert EngströmsDen kända ärmest

%vinner med 28,3kräva dessa drycker. Nej-sidan knappen seger
röstberättigade % för förbudsanhängarna.de 27,2motav

Starkölsförbud införs. Vin- Spritcentralen tilldelas formellt det1923
monopol i praktiken haft sedan 1917 Hög beskattningharsom man .

Principenblir viktigt instrument för få konsumtionen. ärett att ner
högre alkoholhalt desto skatt.större

1928 Rusdryckslagstiftningsrevisionen tillsätts.
höjdpunkten1934 Revisionen lämnar sitt betänkande, betraktades somsom

blodprovi officiell uppskattning reformverk.Ivan Bratts Lag omav
vid misstanke rattfylleri införs.om

reviderad rusdrycksförsäljningsförordning Det kommunala1937 En antas.
beträffande utminutering avskaffas. Systembolagen ensamrättvetot ges

s.k. folkrestauranger. led i desintres-driva Avsikten är ettatt att som
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successivt avskaffa vinstintresset i alkoholserve-seringssträvandena
utminuterings-Utskänkningspriset väsentligt högreringen. änsätts

Kvantitetsrestriktioner införs förpriset. restaurangerna.
flera håll. På 1940-talet kri-för kritik från1940 Brattsystemet växerutsätts
nykterhetsvänner verkastarkare. MotbokenCa tiken suggere-anses av

förmå dem begära inköpsrätt,på ochrande atten massa personer
likgiltig sak. tabetrakta spriten mycket Attehuru de eljest som en

skyl-sina håll medborgerligbetraktasransonen nästanut som en
också lätt uppfattasmaximerade kandighet. Den som enransonen

normalkonsumtion. Centiliterbestånrmel-socialt accepteradofarlig och
vita och bruninnebär starksprit tvåpå restaurang, att ensomserna

kringgås påmed måltid, förlöjligas ochfick i sambandendast serveras
ville halångt ifrån alltidolika Det restauranggästernasätt. somvar

Matoffer med tilllagen så föreskrev.till brännvinet även tasmat om
restriktionsmaten och lämnauppgiftvilka har tillkrogen, ätaatt upp
matbit, för skull, barshändetill andra. Det utatt synssammasuparna

vissaolika påståsmellan köket och Detoch in gäster. t.o.m. att res-
serveradehanteringen så vishade rationaliserat atttauranger man

kom-ifall det skullesåg någorlunda verklighetstrognaträbiffar utsom
restauranginspektör på besök.någonma

Edvinifrågasätts allvar i riksdagsdebatten. Per1954 Motbokssystemet
finns någraslå fast, det inteuttalade: måste viSköld Tyvärr attnog

rådaandra där det gällerdetta fält, lika litegenvägar attsom
finns den urgamla envisa kultur-på mänsklig Det barabot vanart.

människorna.ihärdigt försöka påverkaihärdigt fostra ochkampen, att
dröja sekler innanlångvarigt uppfostringsarbete, och det kanDet är ett

det finns i alladet det enda har ochdet verkar, göra,är attmen man
till bättremöjlighet därigenom för kommafall steg steg ettatten

läge.
avskaf-uppmärksammade förändringarna motbokensde1955 En mestav -

endaAlla systembolag samlas ifande den 1 oktober.äger ettrum-
motverka fusket med måltidstvångetstatligt bolag. För restau-att

inte behöver lagad.införs bestämmelse att maten vararangerna en om
förändringen måltidstvånget skriver Per Edvin Sköld iRörande av

Frångår skall lagad, kanpropositionen: kravet att matenman vara
olika önskemål mål-lättare tillgodoserestauratörerna gästernas om

uppnåsammansättning, och skulle kunna dentidernas därmed attman
fallet verkligen blevserverade i utsträckningstörre än ärmaten nu

verkningarna uppnåsförtärd och de avsedda fysiologiska sålunda
smörgås,bättre. praktiken betyder detta det räcker med denI att en

ölgåsen född.s.k. var
ökade spritförsäljningen med skattepåslag.1956 Den bromsas ett
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1958 Med prishöjning återställs alkoholkonsumtionen till normal-en ny ett
läge. Påslaget 1958 lyckades så bra i nykterhetshänseende Gunnaratt
Sträng sedan dess behöll intresse för prishöjningar alkohol.ett

1962 totala alkoholkonsumtionenDen omräknat i 100 % alkohol ligger vid
liter5,14 invånare år,och vilket obetydligt 1954 års nivå.år överper

1965 Mellanölet införs. Får säljas fritt i detaljhandeln. Alkoholpolitiska ut-
redningen APU tillsätts.

1974 APU lämnar sitt slutbetänkande, vilket blir föremål för omfattandeen
remissbehandling. Bland förslagen måltidstvångetär att restaurang-

skall med matserveringersättas skall en betydande delatter vara av
rörelsen, behovsprövning införs vid bedömningenatt restau-av om

skall få serveringstillstånd och detta skall kopplas till detattranger
kommunala vetot.
Riksdagen1977 beslutar alkoholpolitisk reform med APU:s betänkandeom

huvudsaklig grund. Bestämmelser för detaljhandel och partihandelsom
med servering alkoholdrycker samlas i lagen handel medsamt av om
drycker LHD. Mellanölet avskaffas.

1978 Hotell- och restaurangutredningen länmar sitt betänkande. I betänkan-
det betonas vikten åtgärder vidtas för komma till medrättaatt attav
den ekonomiska brottsligheten i branschen.

1982 Riksdagen beslutar lagändring i LHD. Ekonomisk skötsamhetom en
krävs för få serveringstillstånd och i analogi med detta införsatt en
regel tillståndet kan återkallas vid ekonomisk misskötsamhet.attom

1984 socialminister Gertrud Sigurdsen tillkallar särskild utredare för atten
vissa regler inomgöra översyn alkohollagstiftningen. Utred-en av

ningen, alkoholhandelsutredningen, föreslår i sittantar namnetsom
betänkande 1985 flertal detaljrestriktioner skall avskaffas. Blandatt ett
dessa behovsprövningen, det kommunala och tillståndspliktenvetotvar
för försäljning öl klass II. Förslagen leder emellertid inte till någonav
proposition.

1985 De särskilda tidsbegränsningarna för försäljning öl klass avskaf-av
fas. Det svarta skynket ölburkarna i detaljhandelnöver kan bort.tas

1990 Kammarrätterna och regeringsrätten Socialstyrelsen be-ersätter som
svärsinstans för beslut enligt LHD. Fortfarande gäller dock detatt
kommunala inte kan ändras domstolsbeslut.vetat genom

1991 Sverige vill sig Europa. Regeringennärma bemyndigar socialminister
Bengt Westerberg tillsätta parlamentarisk kommission medatt en upp-
drag hittillsvarandeutvärdera den alkoholpolitiken och lägga framatt
förslag till strategi för framtiden bl.a. i EG-perspektiv. Kom-etten -
missionen bör, enligt direktiven, analysera hur lagstiftningen tillämpas
i praktiken och kan föreslå lagändringar i de fall kommissionen finner
att vissa bestämmelser kan förenklas eller helt för deutmönstras att
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fall kanfunktion. andraalkoholpolitisk Ifyller någonlängreinte
alko-för bättre fyllaeller skärpasbehöva förtydligasreglerna ettatt

AlkoholpolitiskaKommissionensyfte.holpolitiskt antar namnet
kommissionen.

återuppstår, får endastMellanöletinförs.skatteklass för öl1992 En menny
påellerSystembolagetsäljas restaurang.serveras

Utredningen föreslårbetänkande.lämnar sittLHDLVM-utredningen1993
serveringstillstånd, liksom tillsynansökningarprövningenatt omav

till kommu-från länsstyrelsernaförsingripandenoch beslut överom
nerna.

utredningarTidigare2.2

utredningsarbeteför omfattandevarit föremålharAlkoholpolitiken ett genom
arbeteutredningarnasdehär någraKommissionenåren. senastepresenterar av

redovisningen tillbetänkande valt koncentrerai dettaVi haroch förslag. att
alkoholserveringen.behandlarfrågor som

Alkoholpolitiska utredningen2.2.1

hösten 1965regeringenriksdagen tillsatteframställning ienlighet medI en
betydelsespörsmålbehandla alla deuppdrag ärutredning med att avsomen

Alko-Utredningennykterhetspolitiken.alkohol- ochför antog namnetsom
fram förslagdirektiv läggaskulle enligt sinautredningen APU,holpolitiska

den begräns-nykterhetspolitiken, dock medalkohol- ochutformningtill av
det dåomfattadesskullebehandlingsfrågor intedeningen tasatt avupp som

nykterhets-årsfylleristraffutredning och 1964årsinom 1963pågående arbetet
försocialutredningen göra1967 tillsattes dessutomvårdsundersökning. att en

således sitt uppdragfannsocialvårdslagstiftningen. APUallmän översyn av
delalkoholpolitik dendefinieradealkoholpolitiken. APUtillbegränsat som av

alkoholkonsum-inriktade påförebyggande åtgärder,gällersocialpolitiken som
inne-vidare begrepp,[Vykterhetspolitik ansåg APU äventionen. ett somvara

vissa begrepp iterminologi förocksåvårdfrågor. APU skapadefattade en ny
lagstiftningen:

betecknasöl klass IImellanölvin, starköl och senareSpritdrycker,-
alkoholdryckergemensamt

lagstiftningenrusdryckOrdet utmönstras ur-
detaljhandelutskänlcningutminutering ochBegreppen ersätts resp. serve-av-

ring
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fullgöra sittFör uppdrag initiativAPU till rad undersökningar ochatt tog en
försöksverksamheter på alkoholområdet. De två sociologiska undersökningar-

Svenska folkets alkoholvanor och alkoholattityder RUS och Ungdomensna
alkoholvanor alkoholattityderoch UNG publicerades i Svenskarapporten
folkets alkoholvanor SOU 1971:77.

På försök infördes inköpsregistrering i Gävleborgs frilän, starkölsförsälj-
ning i Göteborgs och Bohus län Värmlands län och utskänkning alko-samt av
holdrycker i teaterfoajéer. nämndaFörutom redovisade APU sitt arbe-rapport

i slutbetänkande 1974. Betänkandet uppdelat i fyra delar; bakgrund,ettte var
åtgärder, bilagor och sammanfattning SOU 1974:90-93. Det innehåller ett
omfattande kartläggningsarbete olika områden inom alkoholpolitiken.av

volymen åtgärderI lade APU fram sitt förslag till riktlinjer för denom
framtida alkoholpolitiken. När det gäller serveringsbestämmelserna kan kort-
fattat följande. APUs på alkoholserveringen prägladesnämnas syn av en
begränsad tilltro till effekten alltför detaljerad reglering. Utredningenav en
menade tyngdpunkteni stället skulle ligga i tillståndsprövningen, där bl.a.att
behovet alkoholservering skulle bedömas. Motivet främst undvikaattav var

överetablering kommunala föreslogsDet finnas kvarrestauranger. vetoten av
för användas i syfte hindra överetablering. s.k. oktrojsystemetDetatt att
avskaffades. hade inneburitDetta serveringstillstånd beviljades föratt en

period fyra år. Tillständsgivningen skulle i stället ske fort-gemensam om
löpande och generella tidsbegränsningar. tillståndspröv-Denutan noggranna
ningen borde också enligt kombinerasAPU med med kraft bedrivenen upp-
följning gällande bestämmelser efterlevdes.attav

Prispolitiken ägnade APU uppmärksamhet. serveringen föreslogsFörstor
minimipriser de starkare alkoholdryckerna och i övrigt hög prisnivåen
utformad så förbrukningen skulle inriktas på de dryckerna. För-att svagare
söken med starkölsförsäljning i livsmedelshandeln och pausservering alko-av
holdrycker i avslutades. Båda företeelserna avvisades i slutbetänkandet.teatrar
serveringen skulle enligt APU avslutas klockan 24.00, sär-senast men om
skilda skäl förelåg fick länsstyrelsen besluta tider. Måltidstvånget,om senare

gällde sedan års1917 Rff, avskaffades. Servering lagad skulle imatsom av
stället utgöra väsentlig del rörelsen. Denna definierades till minst 50en av
% den totala omsättningen. Vidare föreslogs spritserveringen fickinteattav
uppgå till 30 % totalornsättningen. föreslogän APU också förbudetattmer av
i 1917 års Rff alkoholservering i samband med dans skulle avskaffas,mot
liksom det s.k. varietéförbudet från 1896. Angåendeäven mellanölet svävade

på måletAPU och diskuterade sänkning alkoholhalten i ölet ochelleren av
förbjuda Självbetjäning mellanöl i detaljhandeln.att av

Alkoholpolitiken hade enligt till syfteAPU åstadkomma återhållsarmnaatt
alkoholvanor. Inom alkoholserveringen föreslogs krav ordning, nykter-att

Övervakningenhet och trevnad skulle gälla. serveringen bedrevs iattav
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länsstyrelser-hand skötasskulle i förstabestämmelserenlighet med lagens av
restauranginspektörer.tilldelades titelnegenskapi dennahandläggare somnas

tillfrån 45.öka 27antal föreslogsDeras
alkoholpolitiskaför 1977 årstill grundhuvudsakligenlågförslagAPU:s re-

drycker. Någrahandel med1977:293iutmynnade lagenbl.a.form, omsom
avskaffades 1977,mellanöletförslagi APU:sändringarriksdagens attvarav

normalfallet01.00 itill klockanfastställdesalkoholserveringförsluttidenatt
propositionenansågs för hög. Itotalomsättningen%50matandelenoch att av

skullealkoholdryck påpausserveringocksåföreslogs teatrartill LHD att av
vållatinte hadeförsöksverksamhetentillhänsynmattvång medtillåtas attutan

gillande, iriksdagensemellertid inteförslagnågra problem. Detta somvann
linje.sig till APU:sstället anslötfråga idenna

restaurangutredningenochHotell-2.2.2

År hotell-analyserakartlägga ochförstatlig utredningtillsattes1974 atten
Etableringsför-utvecklingstendenser.ochrestaurangbranschens nulägeoch

Utredningen,särskilt belysas.branschen skullei antog namnethållandena som
betänkande SOUsitt1978 medutkomrestaurangutredningen,ochHotell-

1978:37.
branschen, främstinomutvecklingenutredningenredovisadebetänkandetI

för utred-vid tidendåliga lönsamhetBranschens1975.1965 ochmellan åren
inomöveretableringbero påföreträdarebranschensansågsarbeteningens av

till den slutsatsendockUtredningen komrestaurangsektorn. attframför allt
vikandemedförtöveretableringföri ställetkonsumtionsvanorändrade en

särskildaspecialiseringbranschen;inomStrukturförändringenlönsamhet. mot
framförallt påenheterunderhållning,ochdans störrekundgrupper t.ex.

ocksåutredningenansågpersonalmatsalarvaruhusbarer ochhotellsidan, vara
till för-varitutvecklingen imenadeUtredningenbidragande orsaker. stortatt

givit.denvalfrihet i utbudetökadedenför konsumenternadel somgenom
påprispressockså till nä-bidrog sannoliktkonkurrensenSkärpningen enav

enligt utredningenöveretableringenpåståddaringen. Den tem-snarare envar
Hotell- ochsedanserveringstillstånd harAntaletöverkapacitet. restau-porär

500 tillfrån drygt 3betänkande ökat nästanavlämnade sittrangutredningen
drygtkartläggningutredningensfrån äriakttagelseintressant att000. En8

lunch.syfterestaurangbesök gjordes i äta% samtliga40 attav
ordentligt fotfäste ifått restaurangnä-brottsligheten hadeekonomiskaDen

arbetskraft,nämndesexempelSomkonstaterade utredningen.ringen, svart
skatterazzior hosresultat vidanmärkningsvärdaklubbverksamhet ochillegal

till myck-restaurangnäringeninomuppgickOredovisade skatterrestauranger.
föreslogUtredningenbranscher.undersöktai andrabelopp atthögre änet

brustit iställas. Denbordelämplighetenpersonligakrav på denhögre som
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sina åligganden samhället eller de anställda borde olämpliggentemot attanses
få serveringstillstånd.

Tillsynsverksamheten föreslogs också förbättras bl.a. revisionsinsat-genom
från skattemyndigheternas sida.ser

En lärnplighetsprövning och effektiviserad tillsyn ansågnoggrannare ut-en
redningen borde onödiga detaljföreskrifter.ersätta Utredningen anförde:

Vår mening så länge serveringslokal uppfyllerär de krav kanatt en som
ställas med hänsyn till livsmedelshantering, arbetarskydd, brandskydd e.d.
bör frihet utforma sinrestauratören lokal såsom hanhon önskar. Attattges
lokalerna uppfyller dessa krav kontrolleras i ordning. Vi vill ocksåannan
återknyta till tidigare sociala funktionett restaurarangernasresonemang om

samlingsplats. Man bör undvika föreställningar vilkenstereotypasom om
standard lokal skall ha för där skall kunna alkohol. Detatten man servera

hur rörelsen bedrivs börär avgörande. Inte heller bör isom vara man
framtiden tillämpa tolkning begreppet betydande matandelen av av om-
sättningen, skulle innebära skärpning den praxis för tillstånds-som en av
bedömning allmänt har fått fram under 1970-talet.växa Det bör i dettasom
sammanhang påpekas det redovisningstekniskt relativt enkeltäratt att ge
matomsättningen viss andel totalomsättningen manipulationeren av genom
med entréintäkter, prissättning Detta ytterligare skäl förutgör ett att0.s.v.
inte bestämma matförsäljningen skall viss storlek. Avenatt vara av mer
utpräglade dansrestauranger bör enligt vår mening vid tillstândsgivningen
bedömas på grunder andra nämligen medrestauranger, ut-samma som
gångspunkt från verksamhetens inriktning, kundkrets och lokaler.meny,
Hänsyn bör inte till huruvida där förekommer musik, inträdesavgifter,tas

publik Om har förutsättningar drivas påetc. restaurangenyngre att ett
riktigt bör den omständighetensätt den i väsentlig utsträckning tillhanda-att
håller underhållning eller dans inte hinder för serveringstillstånd.ettvara

2.2.3 EKO-kommissionen 1984

Möjligheterna använda etableringskontroll för komma till medatt rättaatt
ekonomiska oegentligheter hade kommissionen ekonomisk brottslighetmot
EKO-kommissionen till uppgift undersöka.närmare Kommissionen till-att

1982 och avlämnade 1984 delbetänkandet Näringstillståndsattes SOU
1984:8.

Kommissionen föreslog näringstillstånd skulle införas med inriktningatt
den ekonomiska brottsligheten, i särskiltatt branscher.sanera utsattam.m.,

Restaurangbranschen de drabbade i detta avseende, där brottenmestvar en av
enligt kommissionen bestod kombination ekonomisk och organiseradav en av
brottslighet. I restaurangbranschen fanns inslag oseriöst företagan-ett stort av
de. De ekonomiska brotten bestod huvudsakligen i undandra inkomsteratt
från beskattning, underlåta betala arbetsgivaravgifter och missbrukaatt att
konkurser. Strukturen inom restaurangbranschen sådan fannsdetatt storavar
möjligheter begå brott i näringsverksamheten, och leddeatt till dessa brottatt
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kontrolldenEKO-kommissionens slutsatsupptäcka. attsvära somatt varvar
verksamhetsanerandeoch dentillstândsprövningenmedsambandskedde i

för kommaåtgärdertillräckligabranschen intebedrivits attvaravsom
vandels-näringstillståndet förutsatteföreslagnaproblemen. Det noggrannen
närings-företagsskötsel. Ettigrundläggande kunskaperpåkravprövning och

kommissio-ansågmisskötsamhet,ekonomiskmotverkakunnatillstånd borde
lämplighetsprövningen i LHD.skulledetta ersättamenadeoch systemattnen,

redan vidlämplighetsprövning skulle skeallmänbl.a.Fördelen att envar
serveringstillstånd.ansökanmedsambandförst ioch inteetableringen om
enligt LHDprövningalkoholpolitisk ävenhindrade inteDetta rentatt en

fortsättningen.iskeskulle kunna
viktigt inslag ikontrollverksamhetochtillsyns-fungerande ettvälEn var

förutsättningar försigvisadenäringstillständ. Om detmed attsystemet
återkallas. Läns-tillståndetskulleför handenlängrenäringstillständ inte var

kronofogdemyndigheterPolis- ochtillsynsmyndighet.föreslogsstyrelsen vara
ekonomiska brottbegåtttillstândshavareifalllänsstyrelsenunderrättaskulle

aktivockså självskulleLänsstyrelsenskatteskulder. tapå sigeller dragit stora
kontrollen.del i

säkerhetkrävaskulle kunnasamhälletocksåansågEKO-kommissionen att
formisäkerhet,Dennaframtida skatter.betalningförföretagare avavav

ioch kunnatillståndsmyndighetenhosförvaras tasskulleutfästelse,bindande
det allmärma.skyldighetersinafullgjordeinteföretaget gentemotanspråk om

vad EKO-medi enlighetnäringstillstånd,inrättandeförslagNågot avom
utökadpåriksdagen. Kravetfram tilllades inteföreslagit,kommissionen

medlagändringiutmynnaderestaurangbranschen ettvandelsprövning inom en
stadgas sär-infördes. Därandra styckedär att40 § LHD,tillägg till ett nytt

laglydnadavseendemedlämplighetsökandenstillskallskild hänsyn tas
propositio-Idet allmänna.skyldighetersinafullgörabenägenhetoch motatt

någonföreslogs intenäringsförbud,198586:126 lag m.m.,omomnen
länsstyrelsen. Vadutredningsförfarandet hosformaliseringytterligare av

i företags-utbildninggrundläggandetillförslagEKO-kommissionensgäller
branschorganisationernasutbildning ipropositionennämndes iskötsel att en

restaurangområdet. Omståndtillkort kommaförväntades inomregiegen
aktuelltblipropostionen,enligtborde det,blir godadennaerfarenheterna av

meddelandeförförutsättninggodkänd kursochgenomgångenkrävaatt som
serveringstillstånd.av

1984Riksrevisionsverkets RRV2.2.4 rapport

år 1983RRVredovisadealkoholdryckerServeringI enrapporten av
Kartläggningeniserveringsbestärmnelserna LHD.kartläggninggenomförd av
handläggningenadministrativaregler, dengällandetillämpningenomfattade av
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LHD-ärenden berörda myndigheters roll och uppgifter. Promemoriansamtav
bygger huvudsakligen intervjuer med företrädare för länsstyrelser, kommu-

polismyndighet, HRF, SHR, NO och EKO-kommissionen.ner,
Gällande regler för alkoholservering alltför detaljerade ochär omständliga

med hänsyn till den ringa andel alkoholkonsumtionen sker restau-av som
konstaterade RRV. Serveringsbestämrnelserna hade dessutom alltmerrang,

kommit användas i syfte bekämpa ekonomisk brottslighet. Detatt ursprung-
liga alkoholpolitiska syftet med LHD hade därmed hamnat i bakgrunden.
Bekämpande ekonomisk brottslighet borde i stället ske inom förav ramen
regel- och kontrollsystem har just detta syfte. RRV menade alltförattsom en

del alkoholhandläggarnas tid användes till prövningen sökandesstor av av
lämplighet på bekostnad tillsynen, betydelse särskilt hade framhållitsav vars
i propositionen till LHD.

RRV anslöt sig till den kritik riktats behovsprövningen i remissytt-motsom
randena APU:s betänkande. Behovsprövningensöver huvudsakliga syfte är
enligt förhindraAPU överetablering RRV ansåg emeller-att restauranger.av
tid begreppen behov och överetablering i detta sammanhang relativa ochatt är
svårtolkade. De hade dessutom kommit användas för andra syften deänatt

hade i lagens förarbeten. Ett alternativ till behovsprövningenangettssom
enligt RRV, prövning huruvida föreliggerdet risk för alkoholpoli-vore, en av

olägenhetertiska i och med etableringen alkoholservering.av en
Arbetsfördelningen mellan länsstyrelse, kommun och polis varierade. Vissa

kommuner beredde huvud inte ärendenaöver yttrade sig direkt tilltaget utan
länsstyrelsen medan andra gjorde ingående prövning varje enskilt till-en av
ståndsärende. Polisen hade i vissa län kontakt enbart med länsstyrelsen medan
det andra håll fanns upparbetat samarbete mellan kommunen och poli-ett

Av detta drog RRV slutsatsen det egentligen inte fanns någonattsen. genom-
tänkt arbetsfördelning myndigheterna emellan och det sina håll förekomatt

hel del dubbelarbete. förordadeRRV uppdelning tillståndsprövningenen en av
mellan länsstyrelse och kommun. Länsstyrelsen ansågs bäst skickad att svara
för lämplighetsprövningen, främst med hänsyn till sambandet med skatteför-
valtningen, tillgången till sekretessbelagda uppgifter, Kommunens pröv-etc.
ning skulle inrikta sig förebygga alkoholpolitiska problem i sambandmot att
med alkoholserveringen, och prövningen borde främst följandesvara
frågor:

Har rörelsen restaurangkaraktär-
Håller lokalerna rimlig standard och de belägna så de inte kommerär att att-

olägenhet för omkringboendeutgöra en
Föreligger risk för alkoholpolitiska olägenheter kommer uppståatt att som-

följd etableringen rörelsenen av av
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bordelänsstyrelsensbeslut liksomockså kommunensmenadeRRV att
skullekommunalarättssäkerheten. Dettill vetotmed hänsynöverklagaskunna

upprätthållas.inte kunnadärmed
alkoholserve-förreglernaRRVförespråkade översynAvslutningsvis aven

myndig-inblandadegällaskullefrämstdennaochhelhet översyni sinring att
bordedubbelarbetekrångel ochByråkrati,arbetsinsatser.ochrollheters

ochlänsstyrelserRRVrekommenderadesiktPå kort attbort.arbetasdärvid
arbetsfördelning.lämpligöverenskommelserträffaskullekommuner om

tillståndspröv-delarvissadelegerakunnalänsstyrelsenskulleAlternativt av
till kommunerna.och tillsynenningen

Alkoholhandelsutredningen 19852.2.5

bl.a. iframfördesalkoholområdet,reglernaändringarvissaKrav avom
ovannämndaioch1980-talethälftenunder förstariksdagsmotionerolika av

Gertrudsocialministerföranledde2.2.4. Dettapunktfrån RRVrapport
uppdrag översynmed görautredaresärskildtillkalla att avSigurdsen enatt en

Alkohol-och1984tillsattesUtredningen namnetalkohollagstiftningen. antog
delbetänkan-redovisades ii LHDändringarFörslaghandelsutredningen. om

1985:15.SOUalkoholdryckerHandel meddet
serveringsbestämmelserna ikommissionensAlkoholpolitiska översynI av

områdenpå olikaförslagAlkoholhandelsutredningenskapitel 5 presenteras
utred-redovisningsummariskendastdärförföljerHärutförligt.relativt aven

förslag.ningens
ochtillsynentillstândsprövningen,förhuvudansvaretansågUtredningen att

Medlänsstyrelserna.hosliggaskullefortsättningenisanktionerna även
få sin sakmöjlighetinte harsökandenmedför atttill vetorättenhänsyn attatt

kommunaladetutredningenföreslog vetotinstansöverprövad i högre att
föreslogssanktionsbesluteninflytandetkommunala överavskaffas. Detskulle

sanktio-beslutbegäraskulle kunnasocialnämndernaförstärkas omattgenom
länsstyrelser-skullegjorts,framställning intesådanOmlänsstyrelsen.hosner

innansocialnämndenyttrande fråninhämtatill det,skäldet fannsomna,
fattades.sanktionsbeslut

behovetgrundervilkafastställa eftersvårigheterpekadeUtredningen att
hållockså från flerahadekritikStarkbedömas.skallserveringtilltänktav en

avskaffas.ansåg bordeutredarenbehovsprövningen,s.k.denriktats mot som
skötsamhetekonomiskkravetansåg vidareAlkoholhandelsutredningen att

serveringstillstånd. Kravetför att matser-skulle gällafortfarande ettatt
menaderörelsenbetydande delskallpå utgöraveringen restaurang avenen
skulle iMatandelskravettillämpningsproblem.åtskilligavålladeutredaren

tillhandahållas. Matskulle kunnalagadmed kravetstället matersättas att
alkoholservering be-tiddenunder helatillgängligtfinnasocksåskulle som

drevs.
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Vid sidan lämplighets- och lokalprövningen ansåg utredningen till-av att
ståndsmyndigheten inte skulle någon särskild hänsyn till den tilltänktata om
rörelsen vände sig till ungdomlig publik. Eventuella problem med nykter-en
het och ordning skulle i stället åtgärdas i tillsynsverksamheten och med
eventuell sanktion. särskildaDe reglerna för trañkservering och alkoholser-
vering vid nöjes- och idrottsplatser skulle slopas, föreslog utredaren, som
menade tillståndsprövningeni dessa sammanhang skulle följaatt reglersamma

gällde för övrig alkoholservering. Utredningen ansåg vidare prövning-som att
föreståndare och skulle utgå ochersättare för lämpligaansvareten av att

övervakar alkoholserveringen i stället skulle ligga tillståndshava-personer
ren.

Tillståndsplikten för detaljhandel och partihandel med servering ölsamt av
Åldersgränsenklass föreslog Alkoholhandelsutredningen skulle avskaffas.

år18 och de allmänna kraven ordning och nykterhet skulle dock fort-
farande gälla. Skulle missförhållanden uppstå i samband försäljningmed eller
servering öl klass föreslogs länsstyrelsen ha befogenheter förbjudaattav
fortsatt servering eller försäljning.

Vad gäller serveringstiden ansåg utredningen intresset undvikaatt attav
onödiga restriktioner motiverade alkoholservering kunde tillåtas frånatt
klockan 11. Utredaren hade inget förslag ändring bestämmelserna förom av
serveringstidens slut. särskildaDe reglerna självservering och drinkbarom
föreslog utredaren skulle slopas. Slutligen ansåg Alkoholhandelsutredningen

Socialstyrelsen inte längre skulle besvärsinstans i frågoratt rörvara som
tillämpningen LHD. Denna uppgift borde i stället ligga kammarrätterna.av

2.2.6 Statskontorets reformförslag 1990

Organisationskommittén för genomförandet regional statlig förvalt-av en ny
ning uppdrog Statskontoret resursbehoven länsstyrelsensövervägaatt
sociala funktion. Förslagen redovisades i PM 1990-08-14 Länsstyrelsens
sociala funktion resursbehov. Vad gäller länsstyrelsens arbete med lagen om-
handel med drycker gjorde Statskontoret följande bedömning.

bakgrundMot den obalans råder mellan tillståndsgivning och tillsynav som
pekade Statskontoret möjligheten överföra tillståndsgivningen till kom-att

medan tillsynen och sanktionerna borde ligga kvar hos länsstyrelsen.munerna
Denna arbetsfördelning skulle i enlighet med den länsstyrelsensvara mer nya
roll. förvaltningspolitiskt,Rent hävdade Statskontoret, det också ovanligtär

tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner ligger hos instans. För-att samma
slaget kommunerna för tillståndsprövning enligt LHD frigjordeatt ansvaretge
betydande hos länsstyrelserna, kunde bådeanvändas för egenini-resurser som
tierad tillsyn tilloch samarbete med kommunerna i tillsyn.deras Statskonto-

förslag innebar klar åtskillnad mellan tillståndsgivning och tillsyn.rets en
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finns bakomintentionerfasta på detillsynenkanSamtidigt att ta somgenom
innehållfå reelltalkoholmissbrukpåsociala aspekterochalkoholpolitiken ett
förslaginnebar Statskontoretsför. Konkretinte finnsi dagdet resursersom

hanterarkommunernaför ökad tillsyn,frigörslänsstyrelsens attatt resurser
tillsynsansvaret,det lokalaharkommunentillståndsgivningen och att som

socialtjänstlagen.också följer av
inne-Statskontoret,också, menadebordetillståndsprövningkommunalEn

ochskall länsrättbesvärsinstansernabesvärsordning, därändradbära varaen
Slutligen föreslogbesvärsinstans.sistamed kammarrättenkammarrätt, som

vid kom-sanktionsmöjlighetertillsyn ochlänsstyrelsernasStatskontoret att en
kommunalt till-överklagakombineras medtillståndsgivning rättmunal ettatt

till kammarrätt.ståndsbeslut

folkhälsofrågorvissapropositionRegeringens2.2.7 om

frågorbehandlades199091:l75folhålsopropositions.k.regeringensI om
för den svenskamåletunderströksDärvidalkoholpolitiken.den framtida att

totala alkohol-minska denfortsättningsvis skallalkoholpolitiken även attvara
skadeverkningar. Dettaalkoholensdärigenom begränsaförkonsumtionen att

kringgärdarrestriktionssystemupprätthålla detföreslogs ske att somgenom
förebyggandeprispolitik ochaktivfortsattalkoholdrycker,hanteringen enav

folkhälsoinstitutetsförbl.a. inomettfolkhälsoperspektiv,arbete i ramen
arbete.

till-propositionenuttalades ialkoholdryckerserveringdet gäller attNär av
ochsocialnämnderlänsstyrelser,Socialstyrelsen,dvs.synsmyndigheterna,

intensi-kunnatillgängligaförinombordepolismyndigheter, resurserramen
ökadfå till ståndskallSyftetenligt LDH.tillsynsverksamhetenfiera attvara

berusadetillminderåriga ochtillalkoholserveringförbudetförrespekt mot
medi sambandordningsproblemvåld ochmotverkaföroch attpersoner

obalansstarkockså det råderalkoholdrycker. Detservering nämns att enav
länsstyrelserna.ärendehanteringen vidioch tillsyntillståndsgivningmellan

till till-% sin tid82använderalkoholhandlåggareLänsstyrelsernas avca
propositionenenligt% hartillsyn. Dettaendast 18ståndsgivning camen

Vidarefå.enligt lagstiftningen sägssanktionerantalet ärfått till följd attatt
kom-tilltillståndsgivningen enligt LHDöverföringförflera skäl talar aven

ochtillståndsgivningprincipiella skälanförsdet förstaFör mot attmunerna.
sådanskulledet andramyndighet. Förochhostillsyn ligger ensammaen

länsstyrelsenslinje med denligga itillståndsgivningenöverflyttning nyaav
förfrigöraden kunnatredje skullefunktion. För detuppgifter och resurser

området.tillsynsfunktioner inomviktigalänsstyrelsens
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2.3 Gällande bestämmelser i lagen 1977:293 om
handel med med drycker LHD

LHD reglerar import, partihandel, detaljhandel och servering alko-export, av
holdrycker. Med alkoholdrycker spritdrycker, vin, starköl och öl klassmenas
II. LHD innehåller vissa regler föräven lättöl, läskedrycker och andra alko-
holfria drycker. Nedanstående redovisning i första hand serveringsbe-avser
stämmelserna i lagen reglerna för detaljhandel med klass II.samt

mycketEn gammal, och internationelltäven vanlig, regel serveringär att av
alkoholdryck kräver tillstånd från myndighet. I LHD länsstyrelsen till-är
ståndsmyndighet och har för tillsynäven och sanktioner. Det lokalaansvaret
inflytandet säkerställt det kommunalaär Detta innebär läns-vetot.genom att
styrelsen inte fâr meddela serveringstillstånd det avstyrkts kommunenom av
och inte heller låta det omfatta starkare drycker kommunen tillstyrkt. Ser-än
veringstillstånd krävs i princip för all servering sker betalning. Lokalmotsom
med tillstånd för alkoholservering benämns serveringsställe. Innehavare av
serveringstillstånd benämns tillståndshavare. Vid detaljhandel med spritdryck-

vin och starköl gäller åldersgräns 20 år. För detaljhandel med ocher, en
för servering alkoholdrycker åldersgränsen år.är 18av

Detaljhandel med öl får bedrivas Systembolaget möjlighet dockav en som-
inte utnyttjas och den har meddelats särskilt tillstånd. Tillstånd kanav som-

till matvaruhandlare eller till den tillverkar öl, lättöl eller läskedryck-ges som
Länsstyrelsen skall sökandens lämplighetpröva handha försäljningener. att

och lokalen skall godkänd för livsmedelshantering. Vid prövningvara av an-
sökningar tillstånd för detaljhandel med öl krävs inget remissförfarandeom
till kommunen. Partihandel grosshandel med också tillståndspliktig.är
Partihandelstillstånd får meddelas den har tillstånd till detaljhandel medsom
öl, den yrkesmässigt bedriver partihandel med eller alkoholfriasom matvaror

Ävendrycker eller yrkesmässigt inför till landet. denna tillständsprövning
sker enbart hos länsstyrelsen remiss till kommunen.utan

Serveringstillstånd kan för servering till allmänheten eller till slutna säll-ges
skap. Det kan också tills vidare eller vid enstaka tillfälle eller tidsperiod.ges
Vid prövningen ansökningar serveringstillstånd skall särskilt beaktasav om
behovet serveringen, sökandens och serveringsställets lämplighetav samt att
lagad skall betydande delutgöra rörelsen. Serveringstillståndmat kanen av
omfatta spritdrycker, vin, starköl och öl klass eller begränsas till en av
kategorierna eller kombination dem. Vid trafikservering båt, tåg ochen av
flyg i inrikes trafik får inte spritdrycker inte särskilda skälserveras om
föreligger. Tillstånd till servering alkoholdrycker nöjes- och idrottsplat-av

får meddelas endast särskilda skäl föreligger.ser om
Servering öl klass får påbörjas tidigast klockan 07.00 och serveringav av

andra alkoholdrycker tidigast klockan 12.00. Alkoholservering skall avslutas
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tiderandraförordnafår dockTillståndsmyndigheten01.00.klockan omsenast
får12.00klockanservering förestadigvarandebedrivande.serveringensför

30 minuterskallServeringsställemedges. senastutrymtemellertid inte vara
serveringstider.gäller ingatrañkserveringutgång. Förserveringstidensefter

övervakarföreståndareskall finnas attalkoholserveringVid all serve-somen
skallföreståndarebestämmelser. Förmed lagensenlighetbedrivs iringen

genomgår iochFöreståndare ersättareantalerforderligt ersättare.finnas
skallochtillstândshavarelämplighetsprövningprincip varasomsamma

länsstyrelsen.godkända av
föreskriftermeddela deserveringstillståndetfår iTillståndsmyndigheten som

kräverdrinkbarinrättandeserveringsställe ochOmbyggnadbehövs. avav
bedrivasstarköl fårellervinspritdrycker,Självserveringtillstånd.särskilt av

till inköpintefårmedgivande. Restauranggästsärskiltefterendast uppmanas
fråntill ellermedförashellerfår inteAlkoholdryck restau-alkoholdryck.av

serveringstillstånd.medrang
alkoholdryck-serveringallråda vidskalltrevnadochnykterhetOrdning, av

efter-övervakaskallpolismyndigheterochsocialnänmderLänsstyrelser,er.
olägenheteralkoholserveringFöranlederi lagen.bestämmelsernalevnaden av

bestämmelserLHD:sinteeller iakttastrevnadochnykterhetordning,med
varningmeddelaserveringstillstândet elleråterkallalänsstyrelsenskall

föreskrifter.särskildaocheller
tillståndalkoholdryckersäljeroaktsamheteller utanuppsåtligenDen avsom

i högstfängelseellertill böteralkoholdryckerförsäljningolovligfördöms av
Är alko-Innehavår.fyrai högsttill fängelsedömsbrottettvâ år. avgrovt

ellertill böterledersälja demolovligensyfteuppenbartiholdrycker att
försäljningVidalkoholdrycker.innehavolovligtår föri högstfängelser ett av

uppnåttinte hakantill någonalkoholdrycker antasserveringeller somav
förberusningsmedel dömspåverkadmärkbartellerålderföreskriven är av

månader.ifängelse högstellertill böterdryckeshanteringolovlig sex
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3 Aktuella reformförslag

3.1 Riksdagsmotioner

socialutskottetsI betänkande l99293:SoU17 behandlas 70 motionsyrkan-nära
den olika alkoholfrågor. Yrkandena i de motioner har anknytning tillom som
serveringsbestämmelserna i LHD, i frågor åldersgränsen vilka kom-utom om
missionen återkommer till i slutbetänkandet, redovisas här kortfattat:

Ge alltid generellt tillstånd till alkoholservering, möjlighet till tillståndge
för alkoholservering inteäven tidsbegränsning för alko-matom serveras,
holservering skall bort, tillstândsprövningen skall utförastas kommuner-av

Knut Billing m.fl. mna.
Inför årlig avgift för serveringstillstånd för få bättre kontroll verk-att av
samheten särskild omsättningsavgift alternativtsamt prisreglering vid alko-
holservering. Rune Thorén och Tage Påhlsson c
Se regelverket för indragningöver tillstånd för alkoholservering dåav
given lagstiftning inte efterlevs, inför årlig avgift för erhållandeen av
serveringstillstånd omprövas tredje år utred besvärsrättenvartsom samt
såvitt beviljade serveringstillstånd. Gunhild Bolander och Stinaavser
Gustavsson c
Upphäv förbudet driva renodlade barer. Reglernamot att mattvångom
leder enligt motionärerna till oönskade ekonomiska konsekvenser för
krögarna. Mikael Odelberg m.fl m
Ge alla kommuninnevânare till besvära sigrätt beviljatöveratt ett serve-
ringstillstånd. Göran Magnusson och Gunnar Tholander s
Skärp tillsyn och kontroll alkoholserveringstillstånd inom förav ramen
gällande lagstiftning, inför rejält tilltagen avgift för erhållande till-en av
stånd för alkoholservering ändra i lagstiftningen i syfte förhindrasamt att
oseriösa krögares verksamhet. Göran Magnusson mfl. s
Inför obligatorisk legitimation vid restaurangbesök. Fanny Rizell och Kjell
Eldensjö kds
Sätt in åtgärder för bättre lagefterlevnad det gäller lagennär handelom
med drycker LHD. Enligt motionärerna har det i strid med gällande rätt
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ochtill dryckes-restaurangverksamhetfrånförskjutningskettskett en
m.fZ. vSchymanGudrunungdom.förnöjesverksamhet

förutsättaskall inteod.,alkoholdrycker mat-Servering restaurang,av- synnerliga skälinteserveringstillståndgenerelltalltidförsäljning, omge
myndig-reglerasskall inteföröppettidernadäremot,talar restauranger av

till-indragningtillståndsmyndighetskall samtkommunernaheter, avvara
tidsbegrän-skallutskänkningslokaleroch andraförstånd vararestauranger

draöverträdelseupprepadvidmöjlighetmedmånadertvåtill högst attsat
nydfZ.Wachtmeisterlantillståndetin permanent. m.

på-hänvisning tillmedfrämstmotionersamtligaavstyrkteSocialutskottet
delbetänkan-kommissionensAlkoholpolitiskavarvidutredningsarbete,gående

allmän-kommissionensIsärskilt omnämns.serveringsbestämmelsernade om
alko-serveringenrörandefrågoroch harkapitel 4 5överväganden i avna

idärvid berörtsharfrågeställningarMotionärernasbehandlats.holdrycker
sammanhang.olika

uppvaktningar,ochyrkandenSkriftliga3.2 m.m.

kommis-uppvaktningar hosochtillskrivelserdekommenterasavsnittdettaI
betänkande.behandlas i dettafrågortill deanknytningharsionen somsom

utredningsarbetet.ibeaktatsharsynpunkterFramförda
frånskrivelseöverlämnatkommissionentillharSocialdepartementet en

syftarFörslagetändras.LHDhemställanmedRPSRikspolisstyrelsen attom
illegalamed s.k.hängerproblemmed detilltill komma rätta sammansomatt
vilkenlagen,införs iansvarsbestämmelseföreslårRPSklubbar. att en ny

bedrivs.alkoholförsäljningolovligdärlokalupplåterdensig tillriktar som
skrivelse iöverlämnatskommissionentillharJustitiedepartementetFrån en

ÄvenÖstergötlands skrivelsei dennalän.ilänspolischefenfrånämnesamma
användslokalupplåterför denstraffansvarutvidgathemställes somsomom

alkoholdrycker.serveringför olaga av
skrivelser in-tvåSHR harRestaurangförbundochHotell-SverigesFrån

kommis-uppvaktatSHR harför ävenFöreträdarekommissionen.tillkommit
kommissio-medsammanträdevidtillfälleberettssekretariat attsionens samt

muntligen.åsiktersinaframförasakkunniga ochledamöter, experternens
säljaochsärskiltmedförenat attdet är ett serveraSHR ansvarattmenar

medregistreringsförfarande tillsammansochTillstånds-alkoholdrycker. en
näring. Restauranger-seriösochsundfåförbehövskontrollsamhällelig att en

andelenutifrånbedömasenligt SHR,bör,alkoholpolitiken avirollnas
alla, ävensamhällsproblemalkoholMissbruk ärförsäljningen. ett somav

angelägetocksådetMen är attbekämpa.hjälpasmåste attrestaurangerna,
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bruket alkohol och alkoholens positiva sidoraccepteras erkänns.attav
Stora delar alkoholkonsumtionen, påpekar SHR, omfattas inte LHD,av av

exempelvis den internationella färjetrañken och de illegala spritklubbarna.
Dessutom föreningar tillfälliga utskänkningstillstånd används tillges attsom
anordna kommersiella tillställningar, inte följer LHD:s serveringsbestäm-som
melser. Dessa bedriver illojal konkurrens seriösagentemoten restaurang-
idkare.

SHR föreslår inrättande tillståndstyper i LHD. Dessa ärav nya restaurang-
tillstånd skulle det normala tillståndet för och inne-som vara restaurangerna
bära till allmänhetenrätt alla slagatt alkoholhaltiga drycker. SHRservera av

det saknas skäl åtskillnadatt göra mellan olika alkoholdrycker.attmenar
Hotelltillstánd skulle servering enbart till boende hotellet och derasavse

Servering skall dågäster. få bedrivas viaäven s.k. minibarer i hotellrummen.
rafiktillstándT skulle till fartyg används i inrikes linjetrafikges som utan

begränsning till vin och starköl. För fartyg inte går i linjetrafik skullesom
reglerna restaurangtillstånd tillämpas. Därmed jämställs kryssningstrañkom
och landbaserad restaurangverksamhet. Lokaltillstánd skulle serveringavse av
alkoholdrycker i lokal upplåtes för tillfälliga tillställningar. Lokaltillståndsom
skulle dock inte kunna självständigt måste alltid knytas tillutanges ett restau-
rangtillstånd. Detta innebär lokalupplåtare måste söka samarbeteatt meden
innehavare restaurangtillstånd. Undervisningstillstândett skulle kunnaav ges
till restaurangskolor och liknande och skall begränsas till de tillfällen där
alkoholserveringen ingår led i undervisningen.ettsom

Övriga förslag SHR har framfört till kommissionen ändringarsom om av
serveringsbestämmelserna i LHD är

slopa tillståndsplikten för klass-
alkoholservering bör påbörjas klockan 08.00-
slopa begreppet ungdomlig publik. Den i lagstiftningen angivna 18-års--

skallgränsen den enda.vara
slopa förbudet självservering alkoholdryckermot av-

bort godkännandet föreståndareta och ochersättare detta medersättav att-
restaurangföretagarna åläggs alltid tillse för alkoholserveringenatt att en
ansvarig finns tillgängligperson
slopa den s.k. behovsprövningen-
regeln alkoholfria dryckesalternativ konsumentpolitiskärom änsnarare-
alkoholpolitisk och hör därför inte hemma i LHD. Regeln har också något

löjets skimmer sig.överav
bort prisrelationssystemetta-

slopa skyldighet lämnarestaurangernas statistikuppgifter till länsstyrel-att-
sen
behåll kravet på lagad måste tillhandahållasatt i sambandmat med alko--
holservering matserveringen bör uppgå till någon viss andelmen
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dessaMarknadsföringenmarknad. varoralkoholdrycker avär envaror-
hela Europa.villkor ipåskebör samma

frånalkoholkonsumtionöverflyttningSHRAvslutningsvis att avenanser
underskerkonsumtionendärtillkonsumtionokontrollerad restaurangerprivat
före-uppnå dettaFöralkoholpolitisk strävan. attbordekontrollsocial envara
lägremedhotell ochtillfår säljas restaurangeralkoholdryckerslår SHR att

allmänheten.betalasdenalkoholskatt än avsom
förslagmedinkommit attskrivelsehar omSundsvalls kommunFrån en

avgiftsbe-ochkörkort,slagspersonliga, ettserveringstillstånd bör somvara
Dessutomförsäljningvidupphöra restaurangen.Tillståndet börlagda. aven

misskötsel skallhurgenomgång görsordentligskrivelseni avkrävs att en
utsträckning änbetydligti störreåterkallasbörServeringstillståndbeivras.

innehavarnaskullelösarekörkortets.k.detOm sattfallet.vad ärnusom
innebärasinskulle idet. Dettasköta turduktigarebetydligtbli atttvingas

tillstånd.medgenerösarekunde attkommunen geatt vara
inkommitskrivelseharAppétitoch BonVinerDinatidskrifternaFrån en
Angåendesammansättning.ochdirektivkommissionenssynpunktermed

vilkenfråganviktenframhålls attalkolholservering omrestaurang av
arbete.kommissionensibelysesspelarrollalkoholpolitisk restaurangerna

osäkerhetskaparskribenternaregler,dagensframförs menar,Kritik mot som
ordninglagadbegrepp mat,Tillämpningenrestaurangbranschen.för somav

kommundelar. Deolikaiocholika läni ävensigskiljertrevnadoch etc.,
förförutsättningarlagtillämpningeniskillnadernalokalaochregionala ger

lagentillämpningarolikaeffektervilkabelysa ger.kommissionen avatt
inkommit.skrivelsertvåharUNFNykterhetsförbundUngdomensFrån

bl.a.föreslås ansvaretII. Det attklassförsäljningenbehandlarBåda av
ölför-vidöverträdelsermedsambandibutiksägaretillståndshavareförskärps
18 år.åldersgränsenförrespektenbristandedenåsyftasVad ärsäljning. som

Över försöktelandethela1992.oktoberölköpskontroll igenomfördeUNF en
klass II.ölköpaår,18undersamtliga attförbundet,imedlemmar varsom

%62eller200vidsigvisadeoch detinköpsförsök att av319gjordesTotalt
13-16i åldernungdomarnaflestaöl. Dehandlaminderårigafick vardessa av

sammanhang därimåsteockså störreresultatdetta ettUNFår. sesattmenar
för starkölreklammarknadsföring göroffensivmycketbryggarna engenom
införsförbudUNFföreslår motförhindra detta attFörlättölsannonser.via att

starkölsmärken.ochlättöls-påochlogotypeanvända nanmatt samma
förföreträdareframfördesekretariatkommissionenshosuppvaktningVid en

förbättraförenkla ochförsynpunktervissaStockholm attisocialförvaltningen
kortfattat:LHD. Dessaiserveringsbestämrnelserna var

ochföreståndare ersättaremedslopa systemet-
vin ochserveringtillät teatrarav-
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inför kortare utbildning för tillståndshavare och övrigen restaurangpersonal-
genomgått svensk restaurangskolasom

förtydliga restaurangbegreppet-
slopa tillståndskravet för öl klass-

tillståndsreglerna för och dansrestauranger.separera matrestauranger För de-
kan mindre matutbudett Tillstånd till dansrestaurangersenare accepteras.

bör tills vidare. Kommunerna bör möjlighet begränsages att
antalet dansrestauranger.
förtydliga vad med drinkbar och självservering vid tillstånds-som menas- -
prövningen bör sociala bedömningar i vid mening väga Lagen börtungt.

i fortsättningenäven skyddslagstiftning.vara en
kan under 23 år skall alltidantas skyldigapersoner som visavara attvara-

legitimation vid eventuell beställning alkoholdryckav
tillfälliga áterkallelser bör införas-
inför tillsynsavgifter för med serveringstillståndrestauranger-
medel bör till drogfriaavsättas aktiviteter för ungdom. Pengar kan tasex.-
från starkölsförsäljning och casinoverksamhet.
alkoholreklam för starköl förekommer fast det förbjudet viaär lättöls-eg.- -
reklamen

Socialförvaltningen inlämnade också skrivelse till kommissionen dären man
framförde önskemål åtgärder för samhället snabbare skall kunnaattom reage-

missförhållanden imot restaurangbranschen, alkoholserveringra grava t.ex.
minderåriga.till

Från Hotell- och Restauranganställdas Förbund HRF har inkommit skri-en
velse utbildningsbehov för branschens arbetsgivare. Till skrivelsenom foga-
des två broschyrer Stoppa Fifflet och Om ekonomisk brottslighet. bro-I
schyrerna beskrivs den ekonomiska brottsligheten i branschen utförligt. För

motverka denna utveckling föreslåratt HRF kompetensintyg införsatt som
krax för serveringstillstånd. Kompetensintygetatt skall kunna förvärvas
efter genomgången kurs i företagskunnande. Förslag till kursinnehâll presente-

i broschyrerna. Företrädare för HRF har också beretts tillfälleras framföraatt
sina synpunkter vid sammanträde med kommissionens ledamöter, sakkunniga
och experter.

Synpunkter i utredningsarbetet har inkommit från socialenheten vid länssty-
relsen i Stockholms län. I skrivelsen framhålls länsstyrelsen fort-ävenatt
sättningsvis bör ha för tillsynenansvaret och då framför alltrestaurangernaav

det gällernär kontrollen tillståndshavarnas ekonomiska skötsamhet. Detav
länsstyrelsennämns i dettaatt arbete effektiviserat samarbetet med övriga

berörda myndigheter, vilket bl.a. resulterat i antal ingripanden.störreett
Skulle denna tillsyn överflyttas till kommunerna, i skrivelsensägs varjeatt
kommun skulle behöva etablera samarbete med kronofogde- och skatte-ex.
mynzligheter. Detta inte rationellt och risken då uppenbarär kontroll-vore att
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ocksåframförsskrivelsen attIförsvagas.skötsamhetenekonomiskadenen av
viktigasteDesanktionsärenden.förfå fortsattbörlänsstyrelsen även ansvar

myndighetsutöv-erfarenhetharlänsstyrelsenhärför storär avattargumenten
rättsäkerhetssynpunktfrångodtagbarablirbeslutenkanning och attgarantera

oläg-allvarligaingripandensnabbamed motangelägetiblanddet ärattsamt
vistas.ungdomardärrestaurangmiljöerienheter, t.ex.

också in-harskrivelseovannämndaframfördes isynpunkterLiknande som
FLAFLA.AlkoholhandläggareLänsstyrelsernasFöreningenfrånkommit
dettatillståndsgivningen ärkommunalisering attförmotivskriver avatt en

inomtillsynförstärktförlänsstyrelsenhos ramenfrigöraskulle enresurser
effektiv,bliskallverkligentillsyndennaFörnuvarande attför resurser.

länsstyrel-kvarliggasanktionerochtillsynförbörFLA, ansvaretmenar
välsönderslåmedslöserimening att enFLA:senligtDet resurserärsen.

visakunnatingennågotförmån förtilltillsynsorganisationfungerande som
bättre.ellereffektivarevarkenvara
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4 Alkoholpolitiska
överväganden

Grunderna för gällande alkoholpolitik fastställdes beslut 1977 årsgenom av
riksdag. Enligt detta beslut skall målet begränsa alkoholensattvara
skadeverkningar minska den totala allt för höga alkoholkon-attgenom
sumtionen. skerDetta bl.a. olika regler för alkoholhanteringen ochgenom

prispolitiken. Det bl.a.sägs restaurangserveringenattgenom av
alkoholdrycker skall ske återhâllsamt, under kontrollerade former och med
socialt ansvar.

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat de restriktioner finns påatt som
alkoholområdet måste begränsas till sådana allmänheten uppfattarsom som
meningsfulla för inte förtroendet för alkoholpolitiken skall minska.att

Den serveringsbestämmelsernaöversyn Alkoholpolitiska kommissio-av som
här redovisar har i enlighet med kommittédirektiven inriktats slånen att

vakt de delar regelverket har alkoholpolitisk betydelse,om av attsom
förenkla eller bestämmelserutmönstra inte längre fyller någonsom
alkoholpolitisk funktion, förtydliga eller skärpa vissa regler för desamt att att
bättre skall fylla alkoholpolitiskt syfte.ett

överväganden den framtida alkoholpolitiken helhet kommerom attsom pre-
i kommissionens slutbetänkande.senteras

Servering alkoholdrycker inom EG regleradär pårestaurangav
gemenskapsrättslig nivå. Sådan reglering ankommer varje medlemsland att
självständigt besluta Alkoholservering regleras inte heller inom förom. ramen
EES-avtalen. Frågan starkölsförsäljningen till bereds f.n.restaurangerom
inom socialdepartementet. I den fortsatta alkoholpolitiken,översynen bl.a.av
i EG-perspektiv, kommer reglerna ungdomett och alkohol över.attom ses

detta följerAv kommissionens slutbetänkande i dettaatt avseende kan komma
innehålla överväganden och förslag dematt förs framutöver i dettasom

delbetänkande serveringsbestämmelser.om
begränsaAtt konsumtionen och motverka alkoholskador övergripandeär ett

mål för samhällets alkoholpolitik och därmed för serveringspolitiken.även
Vid besök på uppstår grupptryck tillrestaurang konsumtion,störreett säger

teori. En hävdar riskerna för överkonsumtion och skadoratten ärannan
mindre i restaurangmiljöer i privata eftersomän drickandet i skerrestaurang
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fram tillkommitUndersökningar harsocial kontroll.insyn och attunder
hemmetialkoholsituation änimindredrickersvensken restaurangen

intesammanfaller dockteorin. Resultatenandrastödja denkunnavilket skulle
Eckartsociologeni andra länder,undersökningarfrån sägermed slutsatserna
måstedeframhållerrestauranghabituéer ochSvenskai attKühlhorn rapporten

väl denutskänkningspolitiken. Likasvenskadenperspektiveti somavses
priserhögamed helhetprispolitikkontrollen kansociala restaurangernas som

kanstudierFortsatta närmarerestaurangdrickande.svenskarnashålla nere
gäller.sambandvilkaförklaraochbelysa som

inte påtotalkonsumtion harrestaurangdrickande ochmellanSambandet
särskiltsvaghet,forskning. Dettainriktadkvantitativt äritid belysts ensenare

alkoholde-svensktillväxt. Isnabbarestaurangnäringssvenskbakgrundmot av
hosförändringarmotiv förforskningsresultatutländskaanförs iblandbatt som

studier tillutländskafrånslutsatserföraanalys överAtt närmareutanoss.
dryckes-bådesärskiltvanskligt,emellertidförhållanden kansvenska somvara

betingade.kulturelltstarktkraftigt ochvarierarrestriktioner ärochvanor
i bilaga 4.belysesEuropeiska ländernågraiServeringslagstiftningen

underfolklighettillpåalkoholrestauranger vägSvenskaI en nyrapporten
flerallt1980-taletunderutvecklingenKühlhornbehandlar motpublicering

hämtatunderlagrestaurangbesök. Medförintresseökatoch ettrestauranger
ULFoch 19881981levnadsförhållandenaundersökningarSCBsfrån av
förfaktornbetydelsefulladen attalkoholvanorvåta ärvisas mestatt

ensamståendeoch äråringar18-24frekventaförklara restaurangvanor.
kvinnor.ochmellanskillnad framkom mänIngenbesökare.frekventa

ekonomiskabegränsadeochutbildninglågUndersökningen tyder att
påtagligt1980-taletbörjaniinte sätt avsomsammanumeraresurser

förmötesplatsrollrestaurangbesök. Restaurangernasfrekventahindrar som
hatycksframför alltiväletablerade tätorterekonomiskthögutbildade

Kühlhorn,tyder,riktning. Dettafolkligförändrats i enmenarmeren
riktning.kontinentalrestaurangnäring isvenskstrukturförändring inom

hem-restaurangdrickande ersätterfrågabetydelsefull ärEn omannan
bilaga 3Alkoholstatistiken sedärtill.skalldet läggasellermadrickande om

Systembolagetssåväluttolkaskan restaurangernasnärmast att somsom
ellervid skatte-ochekonomiskt lägekärvtireducerasförsäljning ett

detaljhandelns ochbådeökartidergodadetNärprishöjningar. är
ipåKonsumtionalkoholdrycker.försäljning restaurang,restaurangernas av

Kühlhornvarandra,med sägerförbindelsestår iandra miljöeroch ihemmet
återverkningarfårmiljöeri privatakonsumtionarbetet. En högnämndai det

sannoliktförefallerDetoch vicerestaurangkonsumtion atti höjd versa.en
dennapåalkoholkonsumtionen görkaraktären ikollektiva restaurangden mer

alkohol sökerStorkonsumentermiljöer.privatakonsumtion iattraktiv än av
Ettekonomisk smärtgräns.tilldärdrickerochsig till enrestauranger
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restaurangbesök kan också ingå i långdragen dryckessituationen mera som
omfattar flera miljöer. Kühlhorn såväl prisnivån alkoholattmenar som
restriktionerna hittills förhindrat alkoholpolitisk synvinkelen ur ut-ogynnsam
veckling.

Den totala registrerade konsumtionen har visserligen varit ganska stabil
under de åren samtidigt antaletsenaste ochrestaurangersom restaurang-
drickandet ökat. Dock, har CANs sammanställningar visat det förekomatt en
markant ökning pojkarnas 16-24 år totala alkoholkonsumtion från mittenav

1980-talet och några år framåt, vilken i första hand hänföra tillav är att en
ökad starkölskonsumtion. I den äldsta åldersgruppen 20-24 år finns de tend-

Ävenkvar också under år. i de två äldsta flickgruppernaenserna 16-senare
19 och 20-24 år kan viss ökning starkölskonsumtionen frånen noterasav
mitten 1980-talet framåt.och I dag starköl denär alkoholdryckav ärsom
vanligast dricker i ungdomsgrupperna.att Det gäller bland både pojkarnaman
och flickorna. flickorHos vin detär vanligastenäst och bland pojkarna sprit.

Vi har, haftnämnts, ökande utbudett under årsom restaurangerav senare
Se bilaga 3. Restaurangkonsumtionen har från 1980 och framåt ökat sin
andel den totala konsumtionen. Såväl 1970 1980av restaurangernassom var
andel 6,6 % den totala registrerade konsumtionen. Restaurangernas andelav

den alkohol säljs i form sprit, vin och starköl ökade från 8,5av tillsom av
%13,5 mellan 1985 och första halvåret 1992. Det bidragit till denmestsom

ökningen starkölet;är ungefär %40 konsumtionen starköl sker i dag påav av
restauranger.

Inte sällan lockar med låga priser på främstrestaurangerna starköl. Vi vet
ungdomar 18 år förläggeröver alltatt sin konsumtion i första handmer av av

starköl till restaurangbesök. Genom CANs kan vi visserligen följarapporter
utvecklingen den totala alkoholkonsumtionen bland både ochav vuxna ung-
domar. Det saknas dock forskning belyser bl.a. mekanismerna bakomsom
denna utveckling, inte minst bryggerinäringens aktiva marknadsföring och
ökande inflytande över restaurangbranschen. Frågan har berörts i Socialdepar-

PM 1993-02-08 starkölsförsäljningenternentets till Inteom restauranger.
heller finns undersökt effekterna de dryckes- och umgängeskulturattav ungas
i ökande utsträckning delär restaurangkulturen. Vi inte dessaen av vet om
ungdomar utifrån sina erfarenheter bättre mångaän kan kontrollera sittvuxna
drickande eller de från sina led rekryterar eller riskerar rekrytera alltom att
fler storkonsumenter och missbrukare. Forskning bör initieras inomt.ex.

för Folkhälsoinstitutets FHI och alkohol.ramen program om unga
Undersökningar har kommit fram till ökning den totala alkoholkon-att en av

sumtionen i Sverige också för med sig ökning våldsbrotten Lenke,en av von
Hofer. Alkoholpåverkan spelar alltså betydelsfull roll för våldsbrotten,en
exempelvis i restaurangmiljöer. Kriminologen Leif Lenke har funnit krog-att
drickande har betydelse förstörre våldsbrotten drickande i hemmen.än Under
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ökningenmedalkoholdryckerserveradeökningensamvarierar avär avsenare
våldshandlingarvidmed i bildenalkoholengradhögsärskilt ärIväldsbrotten.
överväldigandevarandra. Denkänneroffret inteochgärningsmannendär

alkoholpåverkade.offrenmajoritet ärochgärningsmännendelen avenav BRÅ i hansvidWikströmPOkriminologenbl.a.behandlatsFrågan har av
obekantamellanvåldetfunnitharvåldsbrott. Hannöjesliv och attstudier av

ochmånga krogarmedi stadskärnornaområdentillstarkt koncentreratär
veckoslut.tillochkvällar, nättertilltidenoch inöjeslokalerandra sena
vâldsnivåntill den högaorsakväsentlighan,för,talarMycket att enmenar

skildmedfrämlingarmängdföljande. Närkannöjeslokalerna storpå envara
dessaflertalet ärochbegränsadmycketsammanförs på yta avbakgrund, en
konflik-ochfriktionergradtill högupphovdettaalkoholpâverkade, avenger

del-Mångavâldshandlingar.iresulterariblandemellan,människorter som
människor ivåldshandlingar änförberedskaphögreocksåhartagare en
Forsknings-deltagarna.besvikelse hostillofta ledakannöjeslivetochgemen

alkoholserveringvidordning restau-godviktenunderstrykerresultaten av
rang.

välalkoholpolitiken ärdelarandra merkan sägaSammantaget att avman
forsk-dock betonasböralkoholservering. Det attde rörutforskade än som

tillräckligtintedevärde ävenkanningsbidragen gerstort omvara av
bidraForskningsresultaten kanpunkter.viktigaallaslutsatserförunderlag

frågor,viktigaklarläggaaktuella geattden översynentill genomnu
ochtankemodelleranvisa presenteravalsituationerpekaperspektiv, samt

skallrestaurangpolitikhjälptill närDetta ärslutsatser.tänkbara en ny
dessvärrekaneffekterserveringspolitikensbeskedEntydigautformas. om

pâgrundasochforskningsrönstödjasmåstedeeftersomalltid lämnas,inte av
stöd. Påempirisktövertygandesällanharlanseratsteorier ettfakta. De som
förhållerverkligendethurkunskapbättrebehövspunkterväsentliga omen

grundamåsteutsträckningbetydandei restaurang-blirFöljdensig. att man
själv-kandettaFörutomförnuftsresonemang.allmännapå manpolitiken mer

till fullointedebeprövade erfarenheter, ävenvägledningfå godfallet omav
teorier.modeller ellerochsystematiserats presenterats som

ord-varitsedan längeharserveringspolitiken attförgrundsatserAllmänna
tillkommitocksåharservering. Devidskall rådatrevnadochnykterhetning,

medLHDdryckerhandel med1977:293gällande lagenuttryck i den om
varithar längeprincipgrundläggande attserveringsbestämmelser. En annan

behovetskall restau-marknaden avgöraoch intesamhället endet avär som
överetableringanförtsharmotivalkoholpolitiska mot res-Starka avenrang.

har vetorättkommunernahandi första prövatsharBehovet somavtauranger.
emellertidgrundsats harsistnämndaserveringstillstånd.beviljandemot av

vadförvidgatsocksåharrättvist. Gränsernatillämpasvår somvisat sig att
årsharmångaPåomfattning.rimligetablering orter senareavenvaraanses
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och dom-länsstyrelsernasocksåi främst kommunernasförskjutningar men
mednyetableringavsevärdförpraxis restaurangerstolarnas öppnat aven

alkoholdrycker.tillstånd att servera
eller tids-tidlösagrundsatserserveringspolitikens ärställasFrågan kan om

Är tillfrån tidbör depå; ellerbyggafast fundamentdebundna att annanett
prin-grundläggandeföljandekommissionenAlkoholpolitiska göromprövas

ställningstaganden.cipiella
skydds-utgått ifrånhuvudsakligenharformuleringarAlkoholpolitikens ett

starktoch måste haviktigtfortfarandeskyddsintressesådant ärEttintresse.
olägenheterAlkoholpolitiskalagstiftningen.i restaurangersgenomslag av

påemellertid önskvärtmotverkas. Detalkoholservering måste synenomvore
värdenpositivadeockså präglades restaurangenrestaurangnäringen somav

samhälls-detutgångspunkt ärhaAlkoholpolitiken bör att etterbjuder. som en
drickaochkan samlasmänniskor äta,därfinnsdetintresse restaurangeratt

skallalkoholpolitiken inte utgörafest, ochoch etti vardagumgås bådeoch att
för detta.hinder

viktigtlikaframståralkoholserveringvidordninghålla godAtt somnusom
finns storkonsumenteroch andra gästerBland stamgästerförr. restaurangernas

särskilthar visatForskningoftaalkohol hörVåld och attalkohol. samman.av
anslutningi direktofta förekommerbrottsofferokändavåldgatuvåld och mot
förutsätterGod ordningnöjesställen.ochi närheteneller restaurangerav

påinte ärnärboende sättoch störsellerockså ettgäster somatt grannar
tillståndBestämmelsernagiltighet.har fortsattGrundsatsenoacceptabelt. om

förochtillämpningenunderlätta rätttydligare förböroch tillsyn göras att en
lagstiftningen.införas iöverklaga börnärboende att

inne-lagen. Denalkoholservering, närmareskall råda vidNykterhet säger
pånykterdenbestämmelsen restauranggästbörden är att somanses varaav

tal. Mål-uppträdande ochsittkan kontrolleratillfredsställande sättett
olikadagligti talnykterheteftersom begreppetoklarsättningen är ges

därför i serveringslag-börNykterhetsbegreppetolika människor.innebörd av
entydig be-ochtydligaremedmöjligt kompletterasstiftningen merenom

kantillsynsmyndighetenvilka grunderuppnå ochvad villskrivning manav
ingripa.

de inteinslag i livetalkoholdryckerbetraktarmajoritetEn ettstor somsom
funktioner,positivamånga alkoholdryckerharvill För t.ex. genomavvara.
använder alkoholflestamellan människor. Deunderlätta ettatt samvaron

själva eller samhället.för deminte vållar problem varkensådant detsätt att
serveringens bedrivan-inte ingripa. LagreglernaSamhällsorganen behöver om

leder till skador.alkoholtill motverka brukde syftar ettatt somav
bruket alkohol förockså inriktas på minskaAlkoholpolitiken skall attatt av

bildaviktigtskadeverkningarna. Detmotverka eller begränsadärigenom är att
och umgängesseder.alkoholfria, dryckesvanoropinion för ändrade, mer
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Lagregler opinionsbildningoch påverkar varandra i ständigt växelspel. Detett
angeläget lagstiftningsåtgärderär och informationpåverkan från detatt

allmännas sida stödjer varandra.
Vid servering bör önskemålgästernas respekteras, inom bestämda grän-men

Avgörande berusadär risk för sig själv,restauranggäst föratt utgörser. en en
andra föroch personalen förstörgäster ändamålet med restaurangbesöketsamt
för andra återhållsamEn alkoholserveringgäster. inte leder till olägen-som
heter i fråga ordning och nykterhet bör ovillkorligt grundkrav.ettom vara
Detta bör komma till uttryck i lagreglerna med grunder för administrativa
ingripanden. Som hittills bör det krav på till-gästernaett att ettvara
fredställande kan kontrollera sittsätt uppträdande och tal. En regel åter-om
hållsam servering bör kunna motverka storkonsumtion och berusningsdrickan-
de.

Tillståndshavaren och serveringspersonalen för serverings-att ettansvarar
ställe följer alkohollagstiftningen och inte godtar i stället motverkarutan ett
drickande hejd. Servering alkohol måste ske med mått-utan restaurangav
fullhet. Den synbarligen påverkadär alkohol eller andra berusnings-som av
medel skall få bli serverad, skall avvisas från lokalen.utan

Få torde mening trevnad skall råda vidän servering. Flerattvara av annan
kanske frågar sig hur otillräcklig trevnad enligt lagregel kan grunden vara en
för begränsa eller återkalla serveringstillstånd. Allmäntatt självfalletett ärsett
högt ställda mål för trivsel önskvärda det bör trevligt ställenvara som-

alkoholdrycker lika väl på andra matställen. Lagregelnserverar trev-som om
nad villkor för fortsatt serveringstillstånd bör dock in-Denutmönstras.som
bjuder till godtycke vid tillämpningen.

verkaAtt för alkoholfria ungdomsår hörnstenarna i svenskär en av
alkoholpolitik. tidigEn alkoholdebut skall motverkas. Alkoholkonsumtion bör
inte förekomma under uppväxttiden. En allmän grundsats börserveringom
klart deklarera denna inställning. En minimiålder skall tillämpas för servering

alkoholdrycker till ungdom. Nu gäller servering till ungdomar under 18attav
förbjuden. Kommissionensär överväganden ungdom och alkohol läggsom

fram i slutbetänkandet. De kommer innefatta prövning skyddetatt en av om
för ungdom tillräckligtär starkt i serveringsbestännnelserna. Tillgången till
alkoholfria nöjesalternativ kan bidra till förhindra för tidigatt en
alkoholdebut. Den betydelsefulla uppgift här ligger på kommuremasom
regleras inte i lagen handel med drycker LHD.om

Serveringsställen skall i princip kunna etableras och konkurrera på rättvisa
villkor. Uppfylls vissa på förhand klart angivna, delvis krav till-stränga, ges
stånd alkohol. de fallI servering bedöms föra med sigatt alkohol-servera en
politiska olägenheter inskränks dock friheten. Sådana inskränkningar förut-

prövning i det enskildasätter fallet bakgrund alkoholpolitiskmoten av en
helhetsbedömning. intresse-I och normkollisionen mellan å sidan närhgs-ena
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skyddsaspekternahälsa, börmänniskorsskyddet förå den andraochfriheten
över.ta

innebärförgällakanrestriktionerSärskilda även restauranger som
mellankollisionennärboende. Iför demiljöstörningar t.ex.betydande en

intressebör deavvägda kravrimligtnärboendesochrestauratörs gessenares
företagsekonomiskaför denackdelarinnebäraskulledetföreträde även om

intressena.
på medexempelmångaalltförrestaurangnäringeninomfinnsDet personer

sinskattelagstiftning. Igällandebl.a.rättsordningen,för turrespektbristande
tillskadasintressenalkoholpolitiskaviktigatill samtledadettakan enatt

förledningsansvaretdärförKommissionen restau-konkurrens.osund attanser
intemedborgarelaglydigaskallserveringstillstånd utövasmed somavranger

Nuvarandekriminalitet.elleroaktsamhetekonomiskhistorikuppvisar aven
lagstiftningen.framtidadenåterfinnas isåledesbörlämplighetsprövning även

tillsynavgiftsñnansieradsäkraslagreglerna börEfterlevnaden genom enav
tillsynaktivför ärErfarenheterna talaromfattning.tillräcklig att avenav

samstämmighetutvecklas iskalllagtillärnpningenbetydelse föravgörande att
intentioner.direktiv ochlagstiftarensmed

iinskränkningarskall besluträttssäkerheten restaurang-För garanteraatt om
På motsvarandedomstol.vid sättöverklagasalltid kunnanäringsrättägares

tillståndinnebäröverklaga beslutnärboende kunnaskall också att ges,som
uppfattasstörningarskyddkringboendes intressedär de mot somavmen

kränkta.
kommissionenhar övervägtprincipiella grundsyndennautgångspunkt iMed

utfor-sedan reglergrundval harPå dennaoch medel.serveringspolitikens mål
sanktionertillgripavid behovtillsyn ochtillstånd,för utöva attattmats att ge

Översynen undanröjapåsiktebestämmelser.straffrättsliga ävenoch atttar
illegal servering.

författningsför-framgårhelhetställningstagandenKommissionens avsom
medkapitel 6förslagöverväganden ochmed allmännakapitel 5 samtslaget,

principiell inne-och ändringarNågra lagreglerspecialmotiveringar. merav
följande.i detkommenterasbörd

Serveringstillstånd

finns behovdetnuvarande reglerenligtserveringstillstånd krävs ettFör att av
lämplig drivai övrigtlaglydig ochsökanden även attserveringen, är res-att

godkänt för all-ändamålet,tjänligt förserveringsställetoch äratttaurangen
tillhandahåller lagadfaktisktochmatlagningsidig mat.

serveringslokaler-ochlämplighetsökandensförslagKommissionens omom
reglernaockså bl.a.reglerna. Enförenkla görssikte på översynatt avtarna

tillfälligaoch andrarestaurangklubbar, festivalerför s.k. samtarrangemang
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servering flygplan, båtar och tåg. frågorDessa berörs vidare här.
Nu gällande behovsprövning skall hindra överetablering Ettrestauranger.av

länsstyrelsebeslut, i realiteten företrädesvis kommunalt kan sättaett veto,men
för nyetableringar. Länsstyrelsens beslut, inte kanstopp över-vetot,men

klagas. I princip skall allmän försiktighet tillämpas vid tilldelning till-av nya
stånd. Motivet alkoholpolitiskt. Det finnsär erfarenheter hård kon-attav
kurrens problem eftersom reglerna då kan nonchaleras.ger

Kritik reglerna har länge förekommit. Nydanande nykomlingar kanmot
kritikerna,stängas säger de bättre de redan etablerade krögar-ute, äntrots att

kan tillgodose både alkoholpolitiska och konsumentpolitiska intressen.na
Sedan mitten 1980-talet tillstândsgivningen inte längreär lika sträng.av

Stockholm och efter hand alla städer också mångastörre andramen
kommuner har eller mindre slutat utnyttja sitt Samtidigt finnsatt veto.mer
variationer mellan olika kommuner. såInte få har hållit kvar restriktiven syn
på restaurangetableringar. 1991 avslogs 330 totalt 2028 ansökningar. Manav
kan uppskatta tredjedel avslogs vid behovsprövningen, och dåatt nästanca en
uteslutande det kommunala vetot.genom

Kommissionen föreslår följande. Nuvarande behovsprövning bör slopas.
Den bör med alkoholpolitisk bedömningersättas där principen bör atten vara,
den uppfyller lämplighetskraven bör kunna få tillstånd etableraattperson som

servering och konkurrera på rättvisa villkor. Det bör dock finnas vissaatten
klart angivna alkoholpolitiska restriktioner för etablering serveringsställen.av
Restriktionerna bör syfta till förebygga eller undanröja alkoholpolitiskaatt
olägenheter i samband med servering. Varje avslagen tillständsansökan eller

begränsning skall grundas individuell prövning, bakgrundannan moten av
alkoholpolitisk helhetsbedörrming. Avslagsbeslut skall ha stark lokalen

anknytning och hindra olägenheter uppstår i fråga ordning ochatt om
nykterhet. En påtaglig risk för alkoholpolitiska olägenheter, tendenser till
överetablering i viss stadsdel för närboende besväraderestauranger samtav en
störningar exempel på förhållandenär kan motivera avslag påsom en an-
sökan. Den ändrade ordningen bör komma till uttryck i särskilden
tillståndsparagraf i lagen. Kommissionen föreslår vidare serverings-att
tillståndet skall upphöra gälla vid konkurs. Forsatt drift förutsätter dåatt en
särskild prövning efter ansökan konkursförvaltaren.av

Kommissionen tillstyrker LHDLVM-utredningens förslag föra till-överatt
stândsgivningen till kommunerna. Motiven bakom ställningstagandet framgår

avsnitt 5.1.1 i den följande framställningen. Länsstyrelsen bör rättav attges
överklaga tillståndsbeslut står i strid med lagens direktiv och intentioner.som
Av rättsäkerhetsskäl bör också det kommunala med lagfästersättasvetot en
ordning där beslut motiveras och kan överklagas. I övervägandena avsnittse
5.1.1 hänvisas bl.a. till Sverige har tillträtt den europeiska konventionenatt
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheter-
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konstruk-kommerändringenföreslagnadeneuropakonventionen. Genomna,
gällernormaltvadmedsammanfallaalkohollagstiftningentionen att somav

tillstyrks iförslag ävenLHDLVM-utredningensförvaltningsrätten.inom
avseende.detta

Serveringsbestämmelser

iföreträdesvis skeralkoholförtäringendärdryckesmönstertillnå framAtt ett
självfalletAvsiktenmålen. ärgällande attdemåltidmedsamband är ett av

anslutning här-berusning. Itilllederalkoholvanorfrämja sådanasöka som
enbartrörelserhindra uppkomstenmålsärskiltfinnstill somatt avettsom

det,bör, heterAlkoholserveringalkoholdrycker.huvudsakligeneller serverar
primäraegentligapå s.k.förekommaenbart restaurangerprincip varsi

etableringundvikaSyftetlagad ärtillhandahålla attuppgift mat. avär att
alkoholdryckerserveringpå samtinriktadeenbartställen är avsom

principergällandeSåförtäring. sägermed enklaresambandialkoholservering
avseendetbehandladei detalkoholpolitikenkanmål. Detoch attnoteras nu

givitsdärmålen haralkoholpolitiskabranschskydd. Defungerakan ettsom
tillbaka.ståfåttharkonkurrensfrimålenmedanförhandsrätt om

syftennämndaförfinnsde reglerinnebärförslagKommissionens att som
Serveringsbestämmelsemaförenklingar.vissaföreslåsDockbibehållas.skall

resurskrävandeonödigtellersvårförklaradeiblanddelinnehållithittillshar en
på för-exempelEttbort.skälfinnsdetdetaljbestämmelser, att rensanusom

tillståndsmyndighetemasslopaförslagkommissionensenklingar attär
serverings-varjeförochföreståndare ersättareregisteringochprövning av

självtillståndshavareförskyldighet utsemed attställe. Regeln bör ersättas en
vissaunderdetexemel ärpersonal. Ettserveringsansvarig attannat
medserveringslokaleniomkringförbjudetförutsättningar är att
börkommissionenEnligtslopas.börFörbudethanden.alkoholdryck i

oönskadefårinteförenklingarnaföreslagnadesåinriktastillsynen att
ochtillsynfastsåledes,bibehållsMålenföljdverkningar.alkoholpolitiska

detaljbestärnmelser.del fårtill ersättasanktionerutformadetydligt en
11.00,från kl.börjafåralkoholdryckföreslårKommissionen enatt serveras

ifriaretillståndsmyndigheten änlunchtider,till dagensanpassning attsamt
sluttid bör03.00. Senkl.dock tillsluttiden, gesfår bestämma senastdag

störningar.risken förtillf.n.hänsynoch änrestriktivt större tas
pausserveringförtillståndtillmöjlighetvidarevillKommissionen avge

särskilda reglerMed dekonsertlokaler.iochalkoholdrycker somteatrar
förochalkoholdryckerifårungdomarhindraförföreslås, främst tagattatt

provocerandeföralkoholproblem utsättsmed ettundvika attatt personer
på hotell.minibarers.k.godtasalkoholdrycker,utbud av
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Öl klass II

Enligt gällande lagstiftning krävs tillstånd för bedriva detaljhandel medatt
eller klass II. Kommissionen reglerna kan förenklasservera att utanmenar

syftet med bestämmelserna får stå tillbaka.att Kommissionen föreslår att en
lagregel införs öl får säljas endast i godkänd livsmedelslokalatt och iom

Ålders-samband med matservering. Det särskilda tillståndskravet bör slopas.
och övrigagränser restriktioner behålls. Som stöd för tillsynen föreslås en

lagregel med möjlighet vid missförhållanden förbjuda fortsatt försäljningatt
eller servering.

Tillsyn

Övervakningen serveringsställena, heter det i den gällande lagens för-av
arbeten, bör främst sådan inriktning olägenheter i nykterhetshänse-attges en
ende kan undvikas. Särskild uppmärksamhet bör rörelser iägnas storsom
utsträckning besöks ungdomar. En förstärkning tillsynsresurserna 1978av av

lagen infördes motiveradesnär med serveringenäven alkoholdryckeratt av
vinstintressen och den i vissa fall kanstyrs norrngivande vidattav ut-vara

vecklingen våra dryckesvanor.av
I tillsynen ingår också uppdaga tillståndshavare missköter sin ekono-att som

mi och inte fullgör sina skyldigheter det allmänna, inte betalarmot t.ex.
skatter. Antalet serveringstillstånd har ökat kraftigt och tillsynen har fått stå.
tillbaka för andra uppgifter. Därför den idag mycket begränsadär omfatt-av
ning.

ledandeEn tanke i kommissionens arbete med serveringsbestärnmelserna har
varit förenkla tillståndsbestämmelsernaatt och bort onödiga restriktionerta

samtidigt skärpa och andrassamt att restauratörers och i samband här-ansvar
med tillsynen. Inomäven de följergränser kommissionens grundsynsom av
ökar friheten under samtidigt ökar också kontrollen. Lika viktigtansvar men

del regler skärps,är särskilt sådanaatt där det har visat sig regel-en att ett
beteende har lett till tillämpning aldriganpassat har Det kanavsetts.en som

gälla för klubbarsätta skapade främstt.ex. i syftet fåatt delstopp deatt av
rabatter på öl, kommer ordinarie serveringsställen till del. Densom
förenklade tillståndsgivningen medger rationaliseringar föröppnarsom en
utvecklad tillsynsverksamhet på hela det socialpolitiska området.

För tillsyn tillräckligatt omfattning inomgarantera deten av
alkoholpolitiska området föreslås vidgade möjligheter avgifter.att ta ut
Kommissionen betonar värdet väl fungerande tillsyn och särskildaattav en

behöver för denna.avsättasresurser
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ingripandenAdministrativa

kaningripanden,lagreglerserveringstillstånd finnsMissbrukas ytterstett om
viss månibefogenheternaföreslårKommissionenåterkallas.tillståndet att

f.n. Främstsnabbarekan inåtgärderna änsåoch ändras sättasutökas att
tillståndåterkallelserkommissionen förenligttalarrättssäkerhetsskäl att av

länsstyrelsen.beslutasframdeles skallingripandenoch andra även av
ärenden.initiativ i dessatillförsäkrasbör rättKommunerna att taen

Straüfansvar

med detillsvårt kommadet rättagällande reglersighar visat gör attDet att
illojalabort denvillSeriösa krögarespritklubbarna.s.k.illegala

arbetsgivaravgifterellerbetalar skattervarkenfrån klubbarkonkurrensen som
polisensbestämmelser. Trotsfleraövrigt bryterioch även motsom

detalkoholdryckeroch ärbl.a. kontanterbeslagtillslag ochåterkommande av
förFörutsättningarnaåteruppstår.snabbtverksamheten attovanligtinte att

föreslårKommissionenförbättras.behöververksamhetillegalbeivra en ny
tillfastighetsägarenhyresvärdenställamöjligtdetlagregel gör att ansvarsom

alkoholservering.lokal till illegalupplåtermedvetetdenneom

LHDLWll-utredningenSamordning med

betänkandetisina förslagnyligenLHDLVM-utredningen har presenterat
missbrukarvârden SOUoch inomalkoholområdetroll påKommunernas

Alkoholpolitiskaavsnitt 1.3.återgivits ikortfattatFörslagen har1993:31.
LHDLVM-utredningens förslag,förenliga medvälförslagkommissionens är

delvislagregler medtillKommissionens förslagbetingas inte dem. ettavmen
för till-valgenomförasfulltinnehåll kanmateriellt oavsettut organnytt av

kommissionensförgällersanktioner.och Detta ävenståndsgivning, tillsyn
inte isåledesKommissionens förslagtillstândsparagraf. ärtillförslag ny

först ellerförslagLHDLVM-utredningensberoendedelnågon attav
överväganden ochkommissionensbetydergenomförs. Detsamtidigt att

efter samrådutarbetatsharde i flera delarsjälvständigaförslag ävenär om
samarbetat iharUtredningarnaLHDLVM-utredningen. ävenmed

Någralagtillämpningen.enkätkartläggningsarbetet omen gemensamgenom
valetberoendeutformningför sinförslagkommissionens närmareär avavav

administration.
kommunernaLHDLVM-utredningens förslagstödjerKommissionen att

i LHD. Itillsyn enligt reglernatillståndsgivning och direktförskall ansvara
bedöm-LHDLVM-utredningensochkommissionensavseende skiljer sigett

uppgiften beslutaförgälleråt. Skiljaktighetenning dock attansvaret om
föreslår kommunernaLHDLVM-utredningenadministrativa ingripanden. att
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skall besluta administrativa ingripanden. Med utgångspunkt i kravetom
rättssäkerhet och med betoning länsstyrelsernas förutsättningar fungeraattav
opartiskt deras tillgång till juridisk sakkunskap föreslår kommissionensamt att
de administrativa ingripandena fortsättningsvis bör ankomma påäven länssty-
relserna. Kommissionen således övervägande skäl talar för iatt attmenar
detta avseende behålla nuvarande lagregler och nuvarande ordning. De

motiven för kommissionens ställningstagandenärmare redovisas i avsnittet
5.l0.2.

Förslagens ejfekter

Effekterna kommissionens förslag delvis svårbedömda, tillsynsmyndig-ärav
heterna bör följa och värdera utvecklingen.noga

effektEn torde bli tillgången till alkoholdrycker serveringsställenochatt
ökar något, främst i kommuner med hjälp hittills drivit särskiltvetotssom en
restriktiv politik. Avregleringen försäljningen öl klass kan bedömasav av
medföra antalet försäljningsställen ökar, dock finns begränsning i ölatt atten

fortsättningsvis endast får säljas tillsammansäven med matvaror.
En effekt bör bli olägenheter missförförhâllandenoch kraft-attannan mer

fullt f.n. kan förebyggas och uppdagas och åtgärderän vidtas. tackDetta vare
ändrade tillståndsvillkor, förstärkt avgiftsfinansierad tillsyn förbättradeochen
möjligheter ingripa snabbt. Rätten överklaga beslut vidgas. Illegalaatt att
spritklubbar bör få det svårare driva sin olagliga verksamhet. Vidare för-att
enklas såväl myndigheters näringsidkares hantering serveringstillstån-som av
den, vilket för med sig besparingar.

Sammantaget bör kommissionens förslag bidra till effektiv och rätts-en mer
säker serveringspolitik. Förslagen förtydliga regler och onödigautmönstraatt
regler bör också öka allmänhetens förståelse för alkohollagstiftningen och

det lättare de regler behövsgöra i framtid.ävenatt acceptera som en
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resultati detta betänkandelagändringarförslag till ärDe ettpresenterassom
serveringsbestämmelsema iAlkoholpolitiska kommissionens översyn avav

mångaFörslagen innebär ihandel med drycker.1977:293lagen avseen-om
ocksåhelt bort,bestämmelser förenklas ellertidigareden atttasatt men en

förtydliganden införs.skärpningar och Idel översynen serve-av
materiella innehållbåde lagparagrafernasringsbestämrnelserna ingår analys av

lämpadmyndighet bästfrågan vilkeni något falloch äräven attsomom
myndighetsutövningen.försvara

för analystillkallat särskild utredarehar dessutom göraRegeringen att enen
tillståndsgivningen enligtkonsekvensernaförutsättningarna för och attavav

avsnitt 1.3 finnstill kommunerna. Ifrån länsstyrelsernaförsLHD över en
redovisasLHDLVM-utredningen. Därdenna utredningpresentation av -

kort sammanfatt-utredningen tillsattes ochbakgrunden tilluppdraget, att en
föreslår kommu-förslag. framgår utredarenutredningens Detning attattav

länsstyrel-i stället för tidigaretillståndsprövande myndighetskall bli somnen
förslagslutsats och dekommissionen instämmer i dennaAlkoholpolitiskasen.

LHDLVM-utredningensutgår fråni detta delbetänkandepresenterassom
Motiv härförkommunerna.tillstândsgivningen flyttas tillförslag överatt

punktframförs i 5.1.1.
de administrativa ingri-för tillsynsverksamheten ochgällerNär det ansvaret

länsstyrelsens roll ikommunens ochåterkommer kommissionen tillpandena
motiveras ocksåoch ochtill avsnitten 5.9 5.10. Därinledningen presenteras

regional tillsyn ochCentral ochställningstaganden.kommissionens
behandlas i avsnitt 5.16.uppföljning
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Kriterier för tillståndsgivning5.1

övningen syftar till:
inlieter, särskildälrDen gig:

ttlt 1

Behovsprövning och5.1.1 veto

förs från läns-LHDLVM-utredningen föreslår tillståndsprövningen överatt
fram flertal utred-styrelsen till kommunerna. Motiven härför har lagts ettav

lokalkännedom-ningar. Framför allt hänvisas till kommunen har den bästaatt
ligger linje de all-överflyttning tillståndsprövningen i medoch att en aven

hand-decentraliseringssträvandena, dvs. fråga i princip inte börmänna att en
kommunalise-nivå saken Vidare anförsläggas på högre kräver.än att enen

för viktiga tillsynsverksamheten.ring frigör hos länsstyrelserna denresurser
obligatorisk remissinstans viss vid till-har dessutomKommunerna som vana

inte obetydligt dubbelarbete hos länsstyrelser och kommu-ståndsprövning. Ett
försvinner också. Kommissionen ansluter sig till LHDLVM-utredningensner

förslag tillståndsprövningen förs till kommunerna med de motive-överatt
ringar har angivits ovan.som

kommunalisering tillståndsgivningen medför också det kommunalaEn attav
beslutsmyndighet får kommunen inflytande till-ifrågasätts. Som övervetot

för tillstånd, till skill-inflytande samtliga villkorståndsgivningen. Detta avser
till behovet serveringsstället.nad från nuvarande begränsasvetorätt avsom

perspektiv. Som LHDLVM-kan också ifrågasättas folkrättsligtVetot ettur
konventionenutredningen framhåller har Sverige tillträtt den europeiska an-

grundläggande friheterna,gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
behandlar den enskildes fåEuropakonventionen. Konventionsartikel 6 rätt att

och skyldigheter prövade inför inhemsk domstol.sina civila rättigheter en
folkrättsliga förpliktelser för Sveriges del, detKonventionen medför men ma-
inte direkt tillämpligt, vid talan inför domstol.teriella innehållet är t.ex.

förutsätts internatio-gällande s.k. transformationsprincipenEnligt den attnu
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nella konventioner transformeras till intern svensk Skulle så falleträtt. vara
införkan inte enskild domstol direkt åberopa konventionens materiellaen

innehåll. I EG-domstolens praxis har tydligt uttalats Europakonventionenatt
integreradskall del EG:s rättsordning. innebärDetta bl.a. attses som en av

konventionens materiella regler kan åberopas enskilda inför domstol. Vidav
svenskt medlemsskap i EUEG kommer denna praxis också gällaett att

DomstolensSverige. kommer också ha bäring på svenska förhållan-synsätt att
den ikraftträdandet EES-avtalen.genom av

bakgrund det sagda delar kommissionenMot LHDLVM-utredning-av ovan
bedömning och 98 fs 56 i betänkandet det kommunala otill-vetotsens av

effekter förfredsställande individens rättssäkerhet. i tillstândsärendeBeslut
måste, liksom återkallelse serveringstillstånd, kunna domstol.prövasav av

dag kan avslag grundar sig endastI överklagas s.k.ett vetotsom genom
kommunalbesvär, vilket betyder domstolen endast beslutets laglig-prövaratt

och inte dess lämplighet. förändring framförhet En påverkar allt den s.k.
behovsprövningen. måsteTas bort besluten motiveras bland förvetot annat att
medge överprövning vid eventuellt överklagande.etten

framgårDet propositionen till LHD vid tillståndsprövningen skallattav
myndigheten beakta behovet inom skilda slag serveringsrörelserorten av av
för alkoholdrycker. skall härvid till risken förHänsyn Överetableringtas att
kan medföra olägenheter från ordnings- och nykterhetssynpunkt. Behovspröv-
ningen skall i första hand kommunen.göras av

kommunalaDen medbestärmnanderätten i frågor rörande försäljning alko-av
holdrycker vilar på gammal och stark tradition. Enligt tidig sedvänjaen
hördes alltid kommunen innan tillstånd till alkoholförsäljning beviljades, dock

kommunens uppfattning bindandehade verkan. på kommunaltKravetutan att
inflytande manifesterades det kommunala infördes i 1855 årsatt vetotgenom
brännvinsförordning. års rusdrycksförsäljningsförordningI 1917 Rff ut-
sträcktes omfattningen ytterligare. fickKommunerna då möjlighetvetot attav
föreslå inskränkningar i fråga alkoholförsäljning. I praktiken hade kom-om

möjlighet bestämma hur många utminuterings- och utskänknings-attmunen
ställen det skulle finnas i kommunen och dessa skulle belägna. Vetotvar vara
har behållits för servering alkoholdrycker bort utminute-togsav men
ringsområdet i års Rff.1937

Etableringskontrollen och därmed det kommunala ställningäven vetots var
istarkare Rff i på framförLHD allt två punkter. Etableringskontrollen,än

behovsprövningen, kunde ske dels begränsaersatts attsom numera av genom
antalet serveringsställen eller förbjuda serveringsställes förläggning till vissatt
del kommunen dels s.k. oktrojsystem. Utskänkningstill-samt ettav genom
stånd enligt Rff meddelades för tidsperiod fyra år oktroj-en gemensam om
period. innebarDetta samtliga tillstånd omprövades fjärde år efteratt vart
förnyat ansökningsförfarande från alla mfl., önskaderestauranger, som
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verksamhet. detta sammanhang kunde kommunernafortsätta med sin I genom
avgörande inflytande etableringen. Oktrojsystemetsin vetorätt utöva överett

både länsstyrelseromfattande administrativt arbete vidinnebar emellertid ett
och kommuner.

tillalkoholpolitiska värdet ifrågasattes, vilket ledde detDet systemet attav
i med behovsprövning. kommunalaavskaffades 1977 och LHD Detersattes

också till endast nyetableringar och ansökningarbegränsades attvetot avse om
Tidigare hade avseendeutökat dryckessortiment. kommunen ävenveto

serveringstidema möjlighet med bindan-detaljföreskrifter, exempelvis attsamt
utskänkningsrättigheter. tydliggjordesföreslå återkallelse Detde verkan attav

behovsprövningen förframdeles skulle användas i samband med attvetot
fortsättningsvis skulle kunna viss etableringskont-kommunen utövaäven en

roll.
lagstiftningen kritik redanförslag införa behovsprövning iAPU:s mötteatt

objektivti remissomgângen. Bland framhölls svårigheterna göraannat att en
behovsprövning samtidigt hindra etableringriktig restaurangerutan att av nya

redan befintliga kunde tillgodose de alkoholpolitiskakanske bättre deänsom
intressena.och konsumentpolitiska

behovsprövningen för-Näringsfrihetsombudsmannen NO menade kanatt
såledeshindra sund utveckling restaurangnäringen och NO instämde ien av

kritiken denna del förslag.APU:smot av
Riksrevisionsverket skrev i promemoria 1984 begreppen behov ochatten

vissaöveretablering relativa och svårtolkade. Enligt RRV också iär syntes
fall behovsprövningen ha kommit utnyttjas i andra syften deänatt angessom
i förarbetena till till föreslogLHD. Som alternativ behovsprövningen RRVett

prövning inriktas enbart på riskerna för alkoholpolitiska olägenheter ien som
och med serveringsställe etableras.att ett

föreslogAlkoholhandelsutredningen delade NO:s och RRV:s synpunkter och
sitti betänkande 1985 behovet serveringen inte längre skulle ingå i till-att av

ståndsprövningen. Utredningen anförde:

och för kan detI sig naturligtvis uppstå nackdelar från både ordnings- och
nykterhetssynpunkter, med alkoholservering ligger mycketrestaurangerom

inom område. Enligt utredningens uppfattning dock de skältätt vägerett
kan anföras till förmån för bibehållande behovsprövningenettsom av

mindre jämfört med de omständigheter för slopande.talartungt, ettsom
De ordnings- och nykterhetsproblem följdkan uppkomma tillsom av en
omfattande etablering serveringsställen får med skärpt tillsyns-mötasav en
verksamhet och effektivt utnyttjande de sanktionsmöjligheterett av som
LHD erbjuder.
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Alkoholpolitisk bedömning5.1.2

grunddrag i svenskEtt alkohollagstiftning sedan länge motverka riskenär att
för servering alkoholdrycker medför alkoholpolitiska olägenheter. Olikaatt av
modeller för förhindra s.k. överetablering utskänkningsställen haratt av

åren. Erfarenheter visar iprövats befinneratt restaurangergenom man som
sig i hårt konkurrensläge kan bli mindre med följa gällandeett attnoggrann
regler. Problem med nykterhet och ordning, servering till underåriga och
ekonomisk misskötsamhet kan följa i spåren.

Vid kommunalisering tillståndsprövningen ställs ökade krav på atten av
tydligt vad egentligen skall ingå i behovsprövningen.göra Avslag påsom

ansökningar måste motiveras det kommunala slopas, vilket ärvetot ettom
allmänt krav i förvaltningslagen. Alla beslut kan då i fortsättningen få en
sakprövning de överklagas till domstol. Som tidigare behovs-nämnts ärom
prövning svårtolkat begrepp och det finns i dag för visstett ett utrymme
godtycke i bedömningen behovet precisering till-En vadrestauranger.av av
ståndsprövningen syftar till, förutom bedömningen sökandens och lokalensav
lämplighet, Riksrevisionsverkets förslag i promemoriaår 1984 pröv-atten
ningen i stället för behovsbedömning skall enbart riskerna för alkohol-en avse
politiska olägenheter i och med serveringsställe etableras. Tvingasatt ett
tillståndsmyndigheten dessutom motivera skälen föratt noggrannt ett even-
tuellt avslag tillståndsansökan förbättras förutsättningarna för utvecklaatt

tydligare praxis.en
Vid tillståndsprövningen skickar länsstyrelsen i dag ansökan remiss till

bl.a. den lokala polismyndigheten för yttrande inom polisens kompetensom-
råde. Alkoholpolitiska kommissionen finner ingen anledning föreslå någonatt
förändring härvidlag kommunen tillståndsprövningen.övertar Det ärom
emellertid angeläget tyngd i tillståndsprövningen polisensstörreatt ytt-ge
rande ordningsläget i området för den tilltänkta etableringen kom-ochom

bedömning risken för närboende Denna bedömningstörs. görsattmunens av
vanligen miljöförvaltningarna. Skyddet för de närboende bör också inne-av
bära dessa överklaga beslut serveringstillstånd. Liksomrättatt att ettges om
i dag bör det möjligt för kommun förhindra restaurangetablering iattvara en
särskilt känsliga områden, exempelvis i närhet ungdomsgårdar, trafikleder,av
idrottsplatser, i områden med känd missbruksproblematik eller i utpräglade
bostadsområden. Om antalet i område har ökat eller riskerarrestauranger ett

öka till sådan omfattning alkoholpolitiska olägenheter bedömsatt atten vara
för handen bör kommunen tillståndsmyndighet rätt vägraattsom ges nya ser-
veringstillstånd i detta område för förhindra överetablering. indivi-Enatt en
duell måsteprövning dock ske i varje ansökan serveringstillstånd bak-motom
grund alkoholpolitisk helhetsbedörrming och med hänsyn till de villkorav en

den tillståndsbeviljande myndigheten kan förknippa med tillståndet.som
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vilka kriterieralkoholpolitiskaförslagsvis ibörKommunerna angeprogram
serverings-ansökningarprövningentillämpa vidkommunen att omavavser

förhindrabör inriktasTillståndsprövningen i denna deltillstånd. att upp-
sedan medansökan skallolägenheter. Varjealkoholpolitiskakomsten om-av

bör kunnautgångspunkter. Kommunenfrån dessabedömasoch ansvarsorg
bl.a.lokala förutsättningarna,alkoholpolitik efter desinutformafrihet attges

läget ialkoholpolitiskabedömning detsocialtjänstenstillmed hänsyn av
skillnadertorde leda tilllokal hänsynordning godtarsådanområdet. En som

kanbedömningSåvältillståndsgivning. generössträngkommunernasi som
lagtillämpning kanlänsstyrelsernasmotsvarandepåförekomma, sätt som

kommunalaskillnaderna i desannoliktemellertidvariera i dag. Det är att
kommunalaSkälet detmed dagens ärbedömningarna är större attsystem.

Å sidan ökaröverklagas. andrainte kanmotiveras ochbehöverintevetot
flyttastillståndsprövningenkraftigtmyckettillståndsmyndigheterantalet om

föreslår länssty-Kommissionentill kommunerna.länsstyrelsernafrån attöver
tillstånds-kommunaltöverklagatillsynsrollframtidai sin rättrelsen ettattges

medöverensstämmelsestår ifinner beslutet intelänsstyrelsenbeslut, attom
intentioner.lagstiftningens

olika intressentillståndsprövningen därvidavvägandeningår svåraIbland
alkohol-kommissionensammanhang betonarvarandra. dettaIställs attmot

ochskadeverkningaralkoholensför begränsatillkommitlagstiftningen har att
ställsalkoholpolitiska hänsynfallskyddslagstiftning. deIi första handär en

alkoholpolitiska hän-denäringspolitiska börföretagsekonomiska ellermot
företräde.hasynen

och idrottsplatserNöjes-5.1.3

serveringstillståndrestriktivitet medsärskild bestämmelsefinnsLHDI omen
alkohollag-funnits ireglering harspeciellaidrottsplatser. Dennapå nöjes- och

tole-rusdrycksförtäring inte börMotivet har varit1954.stiftningen sedan att
hållasmån bordei möjligasteoch rusdryckeridrottstävlingarvid attreras

till ungdomen.inte minst med hänsynnöjestillställningarfrån offentligaborta
slutbetänkande:och skrev i sittockså denna frågabehandladeAPU

och danspalatsdansbanoregentliga nöjesfält, folkparker,vidRestauranger
dentillstånd lämnats idocktillstånd. del fall harregelmässigt Inekas en

nöjesverksamhetentillfällen dåutskänkning får vid deformen ägaatt rum
servering viddå bli frågahålls stängd. kandansbanan Deteller t omex

Liseberg, Grönafestplatserpå söndagar. Påmiddagsmåltider typenav
nöjesfältkaraktärenharEskilstuna, inte enbartLund och Parken i avsom
tillståndd, harkulturpark med konserter,även teater,utan nyaoav

i viss omfattning.kunna lämnasansetts
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klassFör god vid travbanor och andra hästsportanlägg-restauranger av
ningar har tillstånd brukat lämnas. Detsamma gäller motionsanläggningar

syfte anordna tävlingar för publik. kan anmärkasDet vid golf-attutan att
banor förekommer i åtskilliga fall serveringstillstånd för vederbörande
klubb till klubbens medlemmar och till golfspelaregäster samt utan attsom

medlemmar spelat golf på golfbanan; eftersom golfbanorna är öppnavara
för spel allmänheten faller dessa tillståndsärenden utanför tillämpningenav

denna paragraf.av
Sedan detta skrevs har praxis utvecklats dithän tillstånd regel-att numera

mässigt meddelas exempelvis vid och golfbanor. Mångarestauranger trav-
s.k. idrottsanläggningar används dessutom till mycket idrottstävlingaränannat
och det har blivit vanligt på sådana ställen har fått serverings-att restauranger
tillstånd. Som kanexempel Globen i Stockholm, Fotbollsstadion inämnas
Solna, Scandinavium och Ullevi i Göteborg. Gemensamt för alla dessa restau-

de uppfyller de allmänna krav gäller i lagstiftningenär attranger som an-
gående lokalernas restaurangmässighet, sökandenas personliga lämplighet,

Vid kontakter med alkoholhandläggare på länsstyrelser och kommunerm.m.
har det framkommit inte haft problem med nykterhet och ordningatt man mer
på dessa i andra serveringar.änrestauranger

Problem med spritförtäring på idrottsplatser, läktarvåld, m.m., emanerar
fråninte dessa ofta har påkostad inredning och rela-restauranger, som en en

tivt hög prisnivå alkoholdryckerna. förekommerDet också föreskrifter i
tillståndsbeviset alkoholservering inte får förekomma vid vissaatt evenemang,
exempelvis vid och rockkonserter med ungdomlig inriktning. Ordnings-pop-
och nykterhetsproblemen vid fotbollsmatcher, har helt andra orsaker.m.m.,
Det exempelvis fortfarande mycket vanligt publiken konsumerarär med-att
havd alkohol, idrottsanläggningarna ansträngningar fågörtrots att stora att
bukt dettamed problem.

När det sedan gäller nöjesplatser restaurangverksamhetenär ännu ut-mer
vecklad och får allmänt accepterad del nöjesutbudet.numera anses som en av

Liksom Alkoholhandelsutredningen 1985 finner kommissionen den sär-att
skilda restriktiviteten beträffande tillståndsgivning till serveringsställen på
nöjes- och idrottsplatser har mycket begränsat alkoholpolitiskt värde. Un-ett
dantagsbestämmelsen i 39 § bör därför upphävas. I detta sammanhang bör
dock tydliggöras det självfallet inte kan komma ifråga tillåta alkoholser-att att
vering till idrottspublik på läktare, det skall frågautan att restaurangvara om
i avgränsad del idrottsanläggningen. Samma krav på restaurangkök, mat-av
utbud, lokalens beskaffenhet, sökandens lämplighet, skall förgällam.m.,

i idrotts- och nöjesanläggningar för övrigarestauranger restauranger.som
Tillståndsmyndigheten får vid tillståndsprövningen i beaktande särskildadeta
omständigheter föreligger i det individuella fallet och vid behov förenasom
tillståndet med föreskrifter hur serveringen skall bedrivas. Förslagsvis kanom
kommunen riktlinjer för tillståndsgivning i idrotts- och nöjesanläggningarange
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tillsynsverksam-och itillståndsprövningenVidalkoholpolitiskai sitt program.
på idrotts-alkoholserveringensärskilt uppmärksammabör kommunenheten

alkohol-grundläggandesamhälletsinkräktar påinteså dennaplatser, att en av
ihop. Kommis-alkohol inte hörochnämligen idrottvärderingar,politiska att

måste ske underfalli dessaserveringenbetonarsionen även restaurang-att
idrottsplat-nöjes- ochalkoholserveringtillstånd tillmässiga former och att

föreskrifter.med lämpligaförenaskanser

Lämplighetsprövning5.1.4

lämplighet betyd-sökandensdrycker ställs kravenhandel medlagenI om
vid ekonomisksanktioner1982lagregeltidigare. Enhögreligt än omny

ytterligare, ochskärpteslämplighetsprövningenledde tillmisskötsamhet att
tillståndsprövningen.tyngdpunkten ikommitsedan dess utgöraden har att

ansvarsfullaför den socialtlämpligskallsökandeninnebärKravet att vara
tillpropositionen LHDstarköl. Ivin ellerspritdrycker,uppgiften att servera

hanochalkohollagstiftningenkännedomsökanden skall ha attsägs att om
tillfreds-verksamhetenförutsättningar skötaekonomiskahaskall ettatt

sökandensbedömningingårlämplighetskravet ävenställande Isätt. aven
handelrörandeBestämmelseri sinaSocialstyrelsen haranpassning.sociala

lämpligheten. Sam-personligadenutvecklat kravet28-29med drycker s
sökanden:tillämpa följande kravlänsstyrelsernaskallmanfattningsvis

dokumenterad, tillskallalkohollagstiftningen, vilkenKännedom varaom-
årsochellerrestaurangskolasvenskgenomgångenmedexempel ett par

i Sverige.alkoholserveringerfarenhet restaurangav
och skrift.språket i talbehärska svenskaförmågaTillräcklig att-

arbetsmarknaden.den svenskaförhållandenKännedom om-
avtilltänktarörelsenbedriva denförutsättningarEkonomiska att genom-

godkändfinansieringsplan.länsstyrelsen
omyndig.underårig ellerfårSökanden vara-

härdriva rörelse ihamedborgare ellersvensk rättskallSökanden attvara-
näringstillstånd.landet

försatt i konkurs.Sökanden får vara-
för tidigarekändsökandenekonomiskt skötsam. Om ärSökanden skall vara-
vid lämp-beaktasdettafrågor böri ekonomiskamisskötsamhet

lighetsprövningen.
narkotikabrottvid alkohol ochriktmärkevandel. Ettskall ha godSökanden-

klubbverksamhet tvåeller ärsamband medrestaurang-harbrottsamt som
straffetefterfrihetsberövande två årvidbegåtts ellerefter brottetår attatt

avtjänats.
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Lämplighetskravet gäller juridisk Därvid styrelseleda-även prövasperson.-
och i ledande ställning inom rörelsen, såsom verkställandemöter, personer

direktör, bolagsdelägare och aktieägare med betydande aktieinnehav.mera
Prövningen skall således gälla dem har det verkliga inflytandet i rörel-som
sen.

Länsstyrelserna inhämtar vanligtvis underlag för lämplighetsprövningen från
kronofogde-skatte-, och polismyndigheten Sökanden självskall förete intyg

på ochellerutbildning branschvana finansieringsplan.upprätta Detsamt en
finns inga skäl för prövningen sökandens lämplighet skall bli mindreatt av

för tillståndsprövningen flyttas från länsstyrelserna till kom-överattnoggrann
munerna.

Till kommissionen har inkommit flera propåer lämplighetsprövningenattom
skärpas. Hotell- ochbör Restauranganställdas Förbund har föreslagitHRF

för kunna erhålla serveringstillstånd måste sökande ha s.k. kom-att att ett
petensintyg. Detta skall erhållas kurs i företagskunnande, HRFgenom en som
föreslår skall finansieras med kursavgifter och administreras länsstyrel-av

Från Stockholms kommun, polismyndigheten i Stockholm och iserna. en-
käten tillämpningen tillLHD länsstyrelser och kommuner 1992 harom av
framförts liknande tankar, där jämförelser bland med körkortsut-görsannat
bildningen.

Alkoholpolitiska kommissionen instämmer i kravet på erforderlig utbild-att
ning ställaskan högre i dag. restaurangskola finnsFörutom emellertidän

adekvat utbildningingen för närvarande. samarbete mellanI Stockholms kom-
Sveriges Hotell- och Restaurangförbund SHR, HRF, polismyndighetenmun,

i Stockholm och länsstyrelsen i Stockholms län diskuteras hur utbildningen
för restaurangpersonal kan finansieras.och hur den skall återstårDetutse

några frågor lösa innan detta klart. får ankommaDet Social-ännu äratt
styrelsen följa utvecklingen på detta område och utbildningskrav föratt ange
restauranganställda och eventuellt kräva eller rekommendera grund- eller fort-
bildning för de har genomgått restaurangskola.som

Tillståndsmyndighetens prövning sökandens personliga lämplighet börav
emellertid förenklas så sökanden åläggs i möjligaste mån självsätt att att
införskaffa erforderliga ansökningshandlingar. Sökanden kan exempelvis
åläggas uppvisa utdrag från kronofogdemyndigheten, intyg frånatt
Skattemyndigheten momsregistrering, konkursfrihetsintyg frånom m.m.,
tingsrätten, näringstillstånd, intyg utbildning och anställningar,om
hyreskontrakt, ñnansieringsplan.köpeavtal och bör framgå iDet ansöknings-
formuläret vilka handlingar skall följa ansökanmed serveringstill-som en om
stånd. Det återstår sedan för tillståndsmyndigheten hos polisen begäraatt
utdrag polis- och kriminalregistret angående sökandens vandel, eller begäraur

frånyttrande polismyndigheten. Det detta redan genomfört hosärmesta av
länsstyrelserna och kommunerna kan här ytterligare förenkla remissarbetet

lämplighetsprövningenmed underlaget förändras.utan att
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lämpligheten ipersonligaför bedömning denvägledningSocialstyrelsens av
Liksomkommissionens stöd.drycker harhandel medrörandeBestämmelser

Sebyterskelämplighetsprövning ägare.förnyadi bör närdag restaurangen
Ãgarbyten.5.2.8punktäven

Lokalprövning5.1.5

egentligatill s.k.serveringstillstånd endast skallsärskiltbetonadeAPU att ges
tillhandahålla lagaduppgiftprimärarörelserdvs. är attrestauranger, vars

I densig förskall lämpalokalenföljer ävenDärav restaurang.att enmat.
lokalernaingår kontrolltjänlighetlokalernasprövningennuvarande attavav

brandskyddsmyndigheter.arbetarskydds- ochhälsoskydds-,godkäntshar av
och allmännaöverblickbarhetbelägenhet,lokalernasundersöksVidare stan-

ekonomilokaler.kök och övrigalämpligtde hardard avpassatettsamt att
får länsstyrel-nyetableringarplatsen vidsker oftaLokalbedömningen men

byggnadslovsritningar.inlämnademed hjälpbedömningofta singöra avsen
kontrolle-länsstyrelsen hartillståndsbevis förrändock ingetVanligen utfärdas

inlämnade ritningar-med deiordningsställts i enlighetharrat att restaurangen
na.

frånsärskilt medgivandedrinkbar kräveringårlokalprövningenI även ettatt
väsentlig delmindreskallDrinkbartillståndsmyndigheten. avvara en
ändringserveringsställe ellerombyggnadPlanerad serve-restaurangen. avav

Särskilt med-länsstyrelsen.anmälas tillinriktning skallringsverksamhetens
fårombyggnad ske.innangivande krävs

alkohol-bör lokaler därkommissionens uppfattningAlkoholpolitiskaEnligt
Lokalenuppfylla vissa grundkrav.fortsättningsvisbedrivasservering får även

hälsoskyddsmyndig-arbetarskydds- ochbrandskydds-,godkändskall avvara
skallVidareoffentliga lokaler.allmänt förgäller dessutomkravheter. Dessa

serveringstillstånd tillför erhållarestaurangkök villkorgodkänt attettvara
avsnitt där kommis-mathållningen hänvisas till 5.3,Angåendeallmänheten.

skyldighet till-utformningändradföreslårsionen attrestaurangernasaven
handahålla lagad mat.

fordras loka-skall kunna skematservering fortsättningsvisEftersom även att
Kommissionenmatförtäring.förangivet serveringsutrymmelen har ett anser

exempel på onödigsärskilt drinkbarstillständdock bestämmelsen är ettatt om
drinkbar skallbestämmelsenbör räcka meddetaljreglering. Det attom vara

iden skall inrättaddel ochmindre väsentlig näraattrestaurangen varaaven
upprätthålla nykterhet ochSkulle problem medtill matsal.anslutning att

fårfrån alkoholservering vid drinkbarordning, åldersgränser, emaneram.m.,
till föreskriva bordsser-tillsynsverksamheten. Möjlighetdetta angripas i att

administrativa ingripanden avsnittockså angivits i förslagvering har om
5.10.
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Från restaurangbranschen har kritik framförts den restaurangmässigaattom
bedömningen olika från fall till fall. finnsär Det olika tolkningar begreppetav
egentlig restaurang. Restaurangnäringen dessutom i utvecklingär och nya
restaurangmiljöer kan godtyckligastängas grunder. Kommissionenute
betonar tillståndsmyndigheten i första hand skall kontrollera de grund-att att
förutsättningar har angivits i detta avsnitt för handen. Lokalens inred-ärsom
ning skiftar ofta i takt med trenderna i restaurangbranschen och variationer i
lokalens utformning bör därför kunna tillåtas. Inredningen skall dock ivara

skick, nedsliten eller vanskött.gott

5.2 Serveringstillstånd

5.2.1 Serveringstillståndets omfattning

Servering alkoholdrycker får i princip endast ske tillstånd har medde-av om
lats. Med alkoholdrycker spritdrycker,här vin, starköl och öl klass II.avses
Serveringstillstånd kan meddelas tills vidare kallas tillstånd,även permanent
årligen under viss tidsperiod säsongsrättighet, vid enstaka tillfälle eller under
enstaka tidsperiod tillfälligt tillstånd. Tillstånd i samtliga falldessa kan gälla
servering till allmänheten ocheller till slutet sällskap. Serveringstillståndet
kan alla slags alkoholdrycker eller begränsas till någon eller någraavse av
dessa drycker. Normalt används något följande tillståndsalternativ: fullstän-av
diga rättigheter spritdrycker, vin, starköl och öl, vinrättigheter vin, starköl
och öl, starkölsrättigheter starköl och öl eller ölrättigheter enbart öl klass

undantagsfallII. I förekommer tillstånd förendast vin. Tidigare fanns även
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spritdrycker, veterligenserveringstillstånd endast förmedrestauranger men
tillstånd förekommerrättighet kvar i dag. S.k. kombineradefinns ingen sådan

och fullstän-tillstånd vinrättigheter till allmänhetenoch vanligt sådant ärett
till slutet sällskap.diga rättigheter

tilltillstånd till servering knutetlagstiftning förutsätterGällande är ettatt
används förserveringsställe alla lokalerserveringsställe. Medvisst somavses

denserveringslokal eller serveringsutrymmemedan begreppenrörelsen, avser
Serveringslokalerut-alkoholservering tillåten.serveringsstället därdel ärav

Socialstyrelsens Bestämmel-i tillståndsbeviset. Seskall ävenangesrymmen
25.handel med drycker,rörande sser

vilkafår och inomserveringstillståndet alkoholdryckerl serverasanges var
förekomma.föreskrifter kan ocksåserveringstider. Andra

drycker inleds med 34i lagen handel medServeringsbestärnrnelserna om
får ske tillstånd.alkoholservering ersättninginnebörd är utanatt motvars

drycker angivitBestämmelser rörande handel medhar iSocialstyrelsen
krävs, enligt följande:exempel tillstånd intenär

boendepatientertillhandahålls tillsärskild betalningDå alkoholdrycker utan-
och sjukhus.såsom ålderdomshempå vårdinrättningar

förtärskaffar sig de drycker hanhoni sällskap självDå varje deltagare ett-
deltagarna bjuder de övriga.någon eller någraeller av

uppdrag dedeltagarnaföreligger, dvs.Då s.k. samköp att aven av-
tillfälle,skall fråga enstakaanskaffar dryckerna. Detövriga envara om

kostnaderna elleroch lika fördelningdeltagarebegränsad krets en avav
skallSamtliga dessa förutsättningarefter förbrukning.och varavars ens

uppfyllda.

dessanågon förändringanledning föreslåKommissionen finner ingen att av
tillståndsplikten.preciseringar av

till-särskilt undantag från tillståndstvánget. Föreockså34 § stagdar ettom
militärtför alkoholserveringgällde särskilda reglerkomsten LHD om-av

tillämpningssvårigheter och upphävdesansågs orsakatråde. regler haDessa
både militära civila loka-således i princip fördärför. Samma krav gäller som

inte moti-ombord på örlogsfartyg. Undantaget harler, undantaget mässar
tilli förarbetena LHD.verats

Alkoholhandelsutredningen 1985 dei likhet medKommissionen attanser
serveringskäl kan ligga bakom bestämmelsenpraktiska antasrent omsom

tillräckliga för motiveraörlogsfartyg inte kanombordmässar attanses en
sådan servering fårsärreglering. Prövning ansökningar göras sam-av om

utgå lagstiftningen.övrig servering. Särbestämmelsen börgrunder urma som
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5.2.2 Servering till allmänheten

Den betydelsefulla och omfattande tillståndskategorien alkohol-mest avser
servering till allmänheten. kriterierDe för tillståndsgivningen presenterassom
i avsnitt 5.1 i första hand avsedda förär servering till allmänheten. De höga
kraven på lokalen, sökandens utbildning och alkoholpolitiska olägenheteratt
skall undvikas, i första hand tillstånd för vanlig Det sägsrestaurang.avser
inte klart i lagstiftningen tillståndsmyndigheten skall ställa lägre krav föratt
andra tillstånd, undantaget servering öl klass II. Emellertid hartyper detav av
utvecklats praxis innebär lägre krav matutbud, lokalens beskaffen-en som
het främst avseende köksutrustning sökandens utbildning och bransch-samt

för få serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga tillstånd.attvana
Kommissionen föreslår lagstöd för denna praxis, betonar samtidigt attmen
kraven på sökanden skall ha godkänd vandel kvarstår. Där skallatt samma
krav gälla för tillstånd till slutna sällskap och tillfälliga tillstånd föratt som
tillstånd till allmänheten.

5.2.3 Servering till slutna sällskap

kanMan indela de slutna sällskapen i kategorier. Det finns dels s.k.grovt tre
festvåningstillstånd, inriktade på servering tillär olika slutna sällskap,som
exempelvis vid bröllop, 50-årsmiddagar, firmafester, dels s.k. klubb-
rättigheter, dvs. föreningar, företag, organisationer och liknande, har ettsom
verkligt innehåll och där alkoholservering vanligen förekommer vid enstaka
tillfällen, årsmöten, dels s.k. restaurangklubbar, vilka regelsamt ärex. som
inriktade diskoteksverksamhet i lokaler endast har tillstånd för slutnasom
sällskap.

Festväningsrättigheterna brukar inte vålla några problem varken vidstörre
tillståndsprövningen eller i tillsynsverksamheten. l gällerstort sett samma

förkrav denna rättighet för tillstånd till allmänheten. Den sökande harsom
regel erfarenhet från restaurangbranschen och har specialiserat sig påsom

festvåningsverksamhet, ibland i kombination med ordinär restaurangrörelse.
De s.k. klubbrättigheterna för slutna sällskap möjlighet för företagär ochen

föreningar få alkohol till sina anställda eller till sina medlemmar.att servera
Lagstiftaren har då denna rättighet skall förbehållenavsett att vara samman-
slutningar med verkligt innehåll, där alkoholserveringen endastett är ett
komplement till den övriga verksamheten. I Socialstyrelsens Bestämmelser
rörande handel med drycker tillstånd till slutet sällskap inte skallattanges
medges till förening eller efter inbjudan anordnad tillställning enligt 9 §som
allmänna ordningsstadgan skall offentlig.anses som

Denna föreskrift emellertid ofta inte tillräckligär grund för skilja deatt
riktiga föreningarna från de s.k. restaurangklubbarna. Länsstyrelser och
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sällskap begäraför slutnavid tillståndsprövning ävenbrukar därförkommuner
sammansättning,styrelsensföreningsstadgar, uppgifterfå delatt ta omav

dock vid bådePraxis varierarmedlemsförteckning.ochverksamhetsberättelser
exempelviskräverLänsstyrelsen i Göteborgoch kommuner.länsstyrelser

serveringstill-innani årskall ha varit verksamföreningendessutom ettatt
sammanslutningarregel brukarfråga. Motivet iistånd kan komma är att som

tillställningar för sedaneller någraupplösas efterrestaurangklubbar atten
medelettårsregel verksamtform. Enuppstå i någoneventuellt är ettannan
dennanågot lagstöd förfinns dock intesammanslutningar. Detdessamot

inteettårsregeln har visat sighänvisning tillavslag medbestämmelse och ett
överklagande.hålla vid

lagstiftning-kringgåofta tillkommit förrestaurangklubbarna harDe s.k. att
medlemskort,diskotek medregel inriktadeklubbarDessa är somsomen.

sedan använda lokalerRestaurangklubbarna brukarinträde.berättigar till som
oftadrivsKlubbverksamhetentillstånd för slutna sällskap.harendast av

klubbarnade helt illegalaVid sidantillräcklig branschvana.utan avpersoner
delaretableradede med dekonkurrerar restaurang-restaurangerna om av

vanligagäller förde reglerEftersom de åsidosätterpubliken. restau-som
sammanslutningardessakonkurrens. Givetvisde osundbedriver ärenranger

mening.sällskap i lagstiftarensbetrakta slutnainte att som
kommissionentillvid länsstyrelser och kommuner harAlkoholhandläggare

sällskaptill slutnareglerna för tillståndsgivningframfört önskemål attom
medde nänmda problemenskall Anledningenskärpas. är restaurang-ovan
bestämmelser ikomplettera Socialstyrelsensklubbarna. finns skälDet att

alltidtillståndsmyndighetenföreslår härvidlagKommissionendessa delar. att
uppgifterdel föreningsstadgar,från slutna sällskap skallvid ansökningar ta av

verksamhets-årsmötesprotokoll,sammansättning, styrelse- ellerstyrelsensom
underlagethandlingar skall ingå ioch medlemsförteckning. Dessaberättelse

förening eller konstrueradsig verkligför detpröva röratt enom om en
tillsammanssyfte alkohol. sådan bestämmelsesammanslutning i Enatt servera

inköp starköl punkt 5.2.6kommissionens förslag angående semed görav
för oseriösa klubbarna.det betydligt svårare de

tillståndTillfälliga5.2.4

allmänhetenTillfällig servering till

enstakaServeringstillstånd meddelas tills vidare, för viss eller vidkan säsong
för få tillfälligtinte klart vilka krav gällertillfälle. I LHD sägs att ettsom

servering tillkompliceras också vissa ansökningartillstånd. Detta att avserav
Ansökningar tillfälligaallmänheten, medan andra gäller slutna sällskap. om
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serveringstillstånd har ökat kraftigt på år. Servering till allmänhetensenare
vid festivaler olika slag står för betydande del denna ökning.av en av
Stockholm Water Festival är exempel. Enbart länsstyrelsen i Stockholmsett
län behandlade 2 000 ansökningaröver tillfälliga tillstånd 1991. Hurom stor
del dessa servering till allmänheten har dock inte redovisats.av som avser

Tillämpningsföreskrifter saknas, vilket medför betydande svårigheter för
tillståndsprövande myndigheter. Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmän-
heten inte alltid så oskyldigtär det eventuellt kan låta. l många fall kansom
det betyda alkoholservering till tusentals och avsevärda ekonomiskapersoner
intressen.

En uppstrarrming ansökningsförfarandet, vad gäller ansökningstider ochav
förutsättningar för tillståndet, har efterlysts både länsstyrelser och kommu-av

Tillståndsmyndigheten bör kunna utforma särskilda riktlinjer för festi-ner.
valer och andra större vänder sig till allmänheten. Dessa kanevenemang som
exempelvis ingå i det alkoholpolitiska i avsnittetnämnsprogram som om
kriterier för tillståndsgivning, punkt 5.1.2. En allmän uppfattning bland
handläggare ansökningar serveringstillstånd kravärav attom samma
branschvana och matutbud bör gälla för tillfälliga tillstånd till allmänheten

för tillsvidaretillstånd till allmänheten. Miljöförvaltningen i Stockholmsom
koppling mellan tillfälligt tillståndatt till allmänheten och befintliganser en

i närheten nödvändigrestaurang är livsmedelshygieniska skäl. Sverigesav
Hotell- och Restaurangförbund har till Alkoholpolitiska kommissionen fram-
fört uppfattningen tillfälliga tillstånd bör förbehållnaatt de befintligavara

Bland med denrestaurangerna. motiveringen tillfälligaannat att arrangörer
inte med så enkla medel skall kunna rycka undan de ekonomiska förutsätt-
ningarna för de etablerade vilka oftast har betydligtrestaurangerna, högre
investeringskostnader. Kommissionen tillståndsmyndigheten börattanser
kunna ha frihet utforma riktlinjer för denna tillståndskategoriatt med utgångs-
punkt från de lokala förutsättningarna. En grundregel emellertidär kravenatt

varierat matutbud och tillståndshavares personliga lämplighet bör de-vara
för permanenta tillstånd till allmänheten.samma som

Socialstyrelsen i Bestämmelser rörande handel med drycker slu-anger att
sällskap enkelt förfarandetet skall kunna förvärvaett tillstånd förgenom ett

enstaka tillfälle, dvs. dag. I brådskande fall skall ansökanäven kunnaen
muntligt.göras Lagstiftningen skiljer inte tillfälligt tillstånd till allmänheten

och till slutet sällskap. Det händer ofta hos länsstyrelsen ansökeratt personer
tillfälligt tillstånd för skallett äga vecka ellerom evenemang som rum samma

till och med dag. En ansökan tillfälligt tillstånd kan iblandettsamma om vara
så komplicerad utreda, och det kan inte rimligtatt tillståndsmyn-nog attvara

digheten alltid måste beredd lägga arbete sidan ochatt förturannatvara ge
besluta tillfälliga tillstånd. Inteatt sällan behöver länsstyrelsen exempel-om

vis höra med andra myndigheter innan tillstånd kan meddelas. Vid ansök-
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remiss-omfattandeoftaskertill allmänhetentillståndtillfälliga ettningar om
remiss-stycket§ fjärdebestämmelsen i 60medjämförelse attarbete. En om

månader liggerinomtillhandatillståndsmyndighetenskall treyttrande vara
kunnasvårigheternabörbedömakankommissionenSåvitthands.tillnära

falli desnabbtillståndtillståndsmyndigheten vägrarlösas att gegenom
angå-5.2.10punktvidare underSekompletteras.behöverbeslutsunderlaget

handläggningstider.ende
expeditionsav-innebarjuli 1992infördes 1avgiftssystem attEtt nytt som

ansökningarförAvgifternaansökningsavgifter.medgifter serve-omersattes
serveringstillståndtillfälliga ärAnsökningarhöjdes betydligt.ringstillstånd om

går tilltidavsevärdapå denMed tankeavgiftsbelagda.intedäremot som
ansökningsavgiftkommissionenföreslåransökningarsådanahandlägga attatt

avgifter.avsnitt 5.14ärendekategori. Se ävenför dennainförs även om

sällskaptill slutnaserveringTillfällig

Rusdrycksförsäljningsförordningen iiserveringstillstånd infördesTillfälliga
ville finnaMotivetreform.års närmastmed 1954samband att enmanvar
förtäringsför-ochförvarings-upprätthållasvårigheterrådandeutväg attur

serverades i lagadealkoholdryckerandraförbuden änbuden, dvs. mot som
sammanslutningarTankenoch 56 §§ LHD.55 attordning. Motsvaras varav

formeroch billigarei enklareanordna festerskulle kunnaolika sällskapoch
villeutredningenAlkoholpolitiskafestvåningar.ochvanligaiän restauranger

vinnasynpunkt kanalkoholpolitiskfrånvadifrågasatteochlängre man
sällskap.tillservering slutnaenstakavidtillståndalltid kräva ävenattgenom

kännetecknasoftapersonalfester,ochfirma-nämndesexempelSom avsom
betraktaochför någonvinstintresse är närmastde anordnas att somutanatt

Emellertid tillkommerserveringstillstånd krävs.för vilketsamköp,slagsett
förserveringstillstånd enbartvill hasällskapmed slutna attproblematiken som

bryggerierna.frånstarköl direktfå köpa
distinktionnågonlagstiftningen intenämndes gör5.2.4Under punkt att

praktikensällskap. Ioch till slutnaallmänhetentillstånd tilltillfälligamellan
tillstånd till slut-tillfälligabeträffandesummariskblivittillämpningenhar mer

tillståndmotsvarandeansökningarfallet medvaritvadsällskap än omsomna
före-Kommissionenmotiverat.alkoholpolitisktDettatill allmänheten. ävenär

tillstånds-det ohållbartEmellertidhärvidlag.ändringar äringaslår således att
be-kunnamindre omedelbartellerskyldigskallmyndigheten att mervara

dennaansökningarhandla art.av
sällskap,konstruerade slutnadessutomdet sigmånga fall typI rör res-om

framhållits börtidigare5.2.3. Somunder punktberördestaurangklubbar, som
hante-omedelbaravslå begäransjälvfallet kunnatillståndsmyndigheten omen

kompletteras.behöverbeslutsunderlagetärendering ett omav
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5.2.5 Trañkservering

Servering alkoholdrycker kan ske fartyg, tåg och flyg i inrikes trafikav
erhållithar serveringstillstånd länsstyrelsen. Alkoholservering isom ut-av

rikes trafik vanligen heltär oreglerad. För tillstånd ställs i princip samma
krav för serveringstillstånd till allmänheten. Tillstånd till sprit-attsom servera
drycker får dock endast meddelas särskilda skäl föreligger. Med särskildaom
skäl exempelvis offentlig eller privat karaktär i slutetavses evenemang av
sällskap. Några serveringstider finns däremot angivna.

I kontakter med länsstyrelsernas alkoholhandläggare har framkommit detatt
aldrig uppstår några problemnästan med nykterhet och ordning beträffande

alkoholserveringen i den reguljära inrikestrafiken. Enda undantaget nöje-är
skryssningar på båtar, egentligen inte har någon destination, där vissasom
överträdelser har förekommit.

Från flera håll ifrågasätts varför just trafikserveringen får erbjuda sprit-
drycker endast särskilda skäl föreligger och varför inga serveringstiderom
skall tillämpas. alkoholserveringAtt tidigt eller sent nattenmorgonen

tillåten i trafikservering,är samtidigt förbjuden påär harrestaurangmen
många svårt förstå.att

Alkoholhandelsutredningen föreslog den särskilda regleringen för alko-att
holservering på flygplan, båtar och tåg skulle avskaffas och anförde:

Enligt utredningens mening torde de nuvarande begränsningarna i möjlig-
heten alkohol olika trafikmedel inte ha någonatt betydelsestörreservera

alkoholpolitisk synpunkt. Med särskilt beaktande vad har fram-ur av som
förts företrädare för berörd tågpersonal utredningen vidareav attanser
några ordningsproblem inte behöver befaras, särregleringen för trafik-om
medel slopas. Strävandena uppnå förenklingar i regelsystemet och skapaatt
enhetlighet på serveringsomrâdet motiverar slopande.ett

Utredningen föreslår alltså trafikserveringen skall bedömas efteratt sam-
grunder all alkoholservering. De speciella förhållandenma som annan som

råder på de flesta trafikmedel medför dock kraven exempelvisatt restau-
rangmässighet bör tillämpas något annorlunda.

Det allmänna kravet på godkänt restaurangkök avsnittse 5.3 angående mat-
hållningen för alkoholservering till allmänheten bör inte gälla för flygplan,
tåg och båtar, kommissionen lagad i varierat utbudattmen mat ettanser
måste kunna tillhandahållas vid trafikservering.även Servering tåg och
båtar kan ofta erbjuda matutbud jämförbartär med vanligaett som restaurang-

och kan därför i denna del prövas grunder gäller för övriger, samma som
alkoholservering. Förslaget innebär dock det inte möjligtäratt att servera
spritdrycker, vin eller starköl i inrikes flygtrafik, flyget inte kan uppfyllaom
kravet på varierat matutbud. Enligt kommissionensett bedömning finns det
knappast något behov kunna spritdrycker, vin elleratt eller starkölav servera
under de korta flygtider det handlar om.
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alkoholdrycker ochbeträffandesärregleringenföreslårKommissionen att
tillståndsmyndighetenavskaffas ochtrafikserveringförserveringstider att

råder påförhållandenolikatill derestaurangmässiga kravende somanpassar
båtar.tåg ochflyg,

bryggerifrånstarkölInköp5.2.6 av

direkt till innehavaresälja starkölbryggerier fårLHDI av serve-attanges
rabatterväsentligamedförakan iblandbryggeriernafrånringstillstånd. Inköp

ölpump.s.k.få disponeramöjlighet attsamt en
till-ansökningarhälften allauppskattarlänsstyrelser överFlera att omav

få köpai syfteenbarthar inlämnatssällskapför slutna star-tillstånd attfälliga
ansökningarsådanafleradetSammanlagt handlarbryggeri.köl från tusenom

serveringsverksam-därsällskapfrån slutnaansökningarår. Ofta kommerper
kunnaskullesällskapvinstintresse. Dessabedrivastänktheten är utan ser-att

gällertill de reglerhänvisningserveringstillstånd medalkohol somutanvera
från läns-dettaVid påpekandenombudsmannaförfarande.ochför samköp om

eftersomserveringstillstånd,fådockframhärdarstyrelserna ettattomman
bryggerierna.frånstarkölinte köpafår manannars

in-tillstarköl direktsäljabryggerierförmöjligheten restaurangerNär att
skulle innebäradettaavsiktlagstiftarensinte attdet1977fördes attvar

emellertid vadDettill konsumenterna. ärsälja direktkundebryggerierna även
lagstiftning-ikryphålfinnsupptäckt detflera harsker ettattattgenomsom

ochsällskapstadigvarande slutettillfälligt ellernämligen konstruera ettatten,
serveringstillstånd.ansöka om

antalet till-kraftig ökningår medutvecklingenkanVidare avensenare
medsamarbeteofta ioch tältarrangemang,festivaleri formtillståndfälliga av
Skereffekter.alkoholpolitiskanegativaförmedföra riskbryggerinäringen,

ekonomiskarimligaskerinköpenSystembolagetviainköpen attgaranteras
serveringarna detillfälligainte dei allmänhetuppfyllervillkor. Dessutom

servering.stadigvarandegäller förrestaurangmässiga krav som
del behöveri dennalagstiftningenkommissionenAlkoholpolitiska attmenar

stadigvarandeförtillståndinnehavareEndastskärpas.förtydligas och av
Kommis-bryggeri.direkt frånstarkölfå köpaallmänheten börtillservering

försälj-stycket LHDandratill 23 §tilläggföreslår därför attsionen omett
till innehavarefår skeendasttillståndshavarebryggeri tillstarköl frånning av

ochdeinnebärserveringstillstånd. Dettastadigvarande restaurangerattav
fortsättningen kanividaretillsgäller äventillståndmedfestvåningar som

serveringtillfälligtillstånd förInnehavarebryggerierna.frånstarkölhandla av
hänvisade tilländringblir med dennasällskapslutna attellertill allmänheten

Inköpdetaljhandelsbolaget.enbart hosstarkölvin ochspritdrycker,allaköpa
sådanrestaurangmiljöerna. Enegentligadeförbehålls därmedbryggerifrån
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begränsning ligger enligt kommissionens bedömning i linje med lagstifta-mer
ursprungliga mening.rens

5.2.7 Prövotider och dryckesslag

37I § serveringstillstånd kan verksamhet åretatt årligenanges runt,avse
under viss tidsperiod, vid enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod. Kom-
missionen föreslår ingen ändring därvidlag. I paragrafen också till-attanges
ståndsmyndigheten får särskilda skäl föreligger begränsa tillståndets giltig-om
het till viss tid. Särskilda skäl tidsbegränsa tillstånd föreligger enligtatt propo-
sitionen till bl.a.LHD det svårtnär bedömaär verksamheten från nykter-att
hets- och ordningssynpunkt. I propositionen också upprepade tidsbe-sägs att
gränsade tillstånd inte bör förekomma. Detta finns också återgivet i Socialsty-
relsens Bestämmelser rörande handel med drycker.

Tidsbegränsat tillstånd även kallat tillstånd med prövotid används ofta då
tveksamheter föreligger. Bestämmelsen förnyade prövotider inte börattom
förekomma ställer till problem i de fall då under prövotid harrestauranger
ådragit sig amnärkningar, dock inte så allvarligär tillståndetart attsom av
har återkallats. Det händer därför med anmärkningarsmärreatt restauranger
inte får förnyat tillstånd i form förlängd prövotid, därför sådana inteattav
bör förekomma. I praktiken kan detta få konsekvenser jämförbaraär medsom
återkallelse. Förnyade prövotider också användbara förär medrestauranger
tydlig inriktning på ungdomar, och där tillstândsmyndigheten behöver läng-en

tid sig innan slutlig ställning kan till utskänkningen.re tas
I Alkoholpolitiska kommissionens och LHDLVM-utredningens gemensam-

enkät 1992 tillämpningen LHD se bilaga ingick5 frågan för-ma om av om
nyade prövotider bör kunna tillämpas. En mycket kraftig majoritet deav
tillfrågade länsstyrelser och kommuner önskade därvid bättre förutsättningar
i lagen för sådan möjlighet.en

Kommissionen finner flera skäl talar för bestämmelsen inskränk-att att om
ningar tidsbegränsade tillstånd bör slopas. En prövotid skall dock alltidav
motiveras i beslutet fåroch endast användas i det individuella fallet. Själv-
fallet bör sådant tillstånd följas med särskild uppmärksamhet.ett upp

l 38 § tillståndet kan gälla alla slag alkoholdryckeratt eller begrän-anges av
till någon eller några dessa drycker. I skrivelse tillatt Alkohol-sas avse av en

politiska kommissionen från Sveriges Hotell- och Restaurangförbund framförs
åsikten det saknas skäl åtskillnadgöra mellan olikaatt alkoholdryckeratt var-
för serveringstillstånd automatiskt bör omfatta allaett slags drycker. Med
hänsyn till den relativt låga andel 3,7 % 1991 serveringen spritdryckerav

i förhållande tillutgör den totalt registrerade försäljningen, finns förståelse för
den synpunkten. Ett närrnande till Europa med eventuellt EES-avtal ochett
medlemsskap i EG innebär emellertid enligt flera bedömare priserna påatt
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perspektivdettaneråt. Ikommerframför allt sprit,alkoholdrycker, att pressas
serveringstillstån-begränsabehålla möjlighetenanledningfinnasdet attkan att

föreslårKommissionenstarköl.ochexempelvis endast vin mottilldet att avse
avseende.i dettaändringarbakgrund ingadenna

kunnafritt skulletillståndsmyndighetenansågAlkoholhandelsutredningen att
motiveradesomfatta. Dettaskalltillstånddryckervilkabestämma ettsom

följande:enligt

rättig-gällaalltjämthuvudregelmening bör attutredningensEnligt ensom
alkoholsvagaresamtligaomfattadryck skallstarkarevisshet enavsersom

möjligheti dag haliksomdockTillståndsmyndigheten bör attdrycker. av-
föreliggaalltså intebörDetsärskilda fallet.princip i detfrån dennavika

serveringstillstándet,frånstarkölexempelvisundantahindernågot attmot
miss-skulle kommadryckenjust den attanledningfinnsdet attatt antaom

starkölskonsumtionen harutbredningtill denMed hänsynbrukas. som
användaskunnastarkölsrättigheterindragningbörbland avpersoner,yngre

ungdomsmiljö-olämpligaexempelvismedtillrättakommamedel attettsom
er.

dryckermedhandelrörande attBestämmelseripåpekarSocialstyrelsen
kategorier-förtillståndutfärdamölighetlagligfinnsi dagredan attdet aven

Kommissionendem.kombinationstarköl ellervin ellerspritdrycker, avenna
avseende.i dettaändringföreslår ingen

Ägarbyten5.2.8

ägarbyten. Envidöverförasserveringstillstånd restaurangkanLHDEnligt
köparenköpeavtal ochVanligen upprättasflera ettsätt.kan byta ägare

serveringstillstån-fåtillståndsmyndigheten överhos tasedan attansöker om
giltigtavtalet inte ärnormaltdåinnehåller attKöpeavtaletdet. ompassusen

meddelats. Den ägarenharför denserveringstillstånd ägarenförrän nyenye
medlänsstyrelsen,lämplighetsprövning hospersonlig simmagår igenom en

nyetab1er.ngar.vidhandläggningsrutinermedochsökandenkrav som
serverings-överförslämplighetbristandeindikationeringaFramkommer

tillståndet.
också förvärvaskanbolag,formdrivs irestaurangrörelse,En avsom

fortfaranierörelsenDärmed drivsandelar.elleraktierköp avavgenom
någonfinnsintedetEftersommed ägare.juridiska en nyperson mensamma
alltidintetillståndsmyndighetenfårför denanmälningsskyldighet ägarennye

betyderserveringsställena. Detta attägarförhållandenaverkligareda på de
lämplighetspröv-vidgodkändabliskulleskäl inteolika ensom avpersoner,

serveringstillstånd.meddrivaning ändå kan restauranger
anförde iochproblemdettauppmärksammadeAlkoholhandelsutredningen

1985:betänkandesitt
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Liksom i bör detdag självfallet krävas förnyad tillståndsprövning när en
rörelse byter Med ägarbyten bör jämställas de berördaägare. nyss
fallen då det sker väsentlig förändring i ägarförhållande hosen m m en
juridisk person.

liggerDet i sakens det ofta försvårt tillståndsmyndighetenärnatur att att
få kännedom sådana ändrade förhållanden bör föranledaom som en om-
prövning serveringstillståndet. Utredningen har därför förståelse förav
önskemålen obligatoriskt anmälningsförfarande vid betydande för-ettom
ändringar aktieinnehavi sådant förfarandeEtt skulle emellertid draetc.
med sig icke oväsentligt administrativt merarbete och ökad byråkrati.ett en

skulle ocksåDet förenat med vissa svårigheter de situatio-avgränsaattvara
där anmälan kan befogad. Enligt utredningens uppfattning börner en anses

i stället länsstyrelserna bedriva aktiv undersökande verksamhet,en exem-
pelvis regelbundna kontroller handels- och aktiebolagsregistren.genom av
Vid misstanke väsentligt ändrade ägarförhållanden bör också uppgifterom
kunna begäras från tillståndshavaren. Från fall till fall får situa-avgöras om
tionen har förändrats i så hög grad omprövning tillståndet böratt en av
goras.

Från alkoholhandläggare vid länsstyrelserna har emellertid framförts att
rådande bestämmelser vid ägarbyten oklara. Det administrativa merarbeteär

Alkoholhandelsutredningen befarade anmälningsskyldighet vid störresom om
aktieförvärv, införs, bedömer exempelvis handläggare vid länsstyrelsenm.m.,
i Stockholms län inte betungande den undersökande verksamhetänsom mer
med kontroll bolagsregister, de utför i dag.av m.m., som

Kommissionen finner det otillfredsställande med bristande lämp-att personer
lighet, exempelvis ekonomiska brott eller konstaterad servering tillp.g.a.
underâriga, förvärvakan med serveringstillstånd dettarestauranger utan att
skall anmälas till tillståndsmyndigheten. Kommissionen föreslår anmäl-att
ningsskyldighet införs för de fall då det dominerande ägarinflytandet väsent-
ligt har förändrats. En absolut skyldighet bör inträffa andelnär ägaresen ny
eller ägarinflytande uppgår till minst %50 aktierna eller bolagskapitalet.av
Brister den tillståndshavarens lämplighet tillståndetkan dras in. En sådannye
regel täcker alla förekommandeinte ägarkonstellationer väl majo-stormen en
ritet restaurangföretagen och förunderlättar därmed tillståndsmyndighetenav

hålla sina restaurangregister, aktuella. övrigt får tillståndsmyndig-Iatt m.m.,
heten hittills inhämta upplysningar ägarförhållanden sätt,annatsom om
framför allt tillsynen. förändringarNär ägandet har konstaterats fårgenom av
tillståndsmyndigheten bedöma behovet tillståndet. Eventuelltomprövaattav
kan ingripande enligt 64 § bli aktuellt, förutsättningarde gälldeett om som

serveringstillståndet meddelades intenär längre för handen. Socialstyrelsenär
följabör hur denna regel anmälningsskyldighet efterlevs och behovom om

uppstår ändrade förutsättningar.ange
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tillståndsbevisochFöreskrifter5.2.9

alkoholdrycker meddelaserveringtillstånd tillfår iTillståndsmyndigheten av
nuvarande 43ivilketbehövs,föreskrifterde angessom

besluts-samlatredovisatill uppgifthadeberedningsgrupp, ettDen attsom
införandetfrågorna vidalkoholpolitiskadeavseenderegeringenförunderlag

till paragrafen:specialmotiveringförslag tilli sittskriverLHD,av

tilli tillståndmöjlighethaliksom i dagbörTillståndsmyndigheten att ser-
Föreskrif-bedrivande.serveringensförföreskriftersärskildavering lämna

beskaffenhetserveringslokalernasserveringstider,blbör kunnaterna avse a
personal.övervakandesärskilda kravoch

fram-övervakningen iframhållit börhartidigareBeredningsgruppenSom
på efterlevnadenalkoholpolitiska aspekter änallmäntinriktastiden mera

med-tillståndsmyndighetenbakgrund bördennadetaljföreskrifter. Motav
erfor-oundgängligensådanafall dåendast i de ärföreskriftersärskildadela

synpunkt.alkoholpolitiskfrånderliga

någon ändringföreslåanledningingenfinnerKommissionen att paragra-av
föri ställeti 37 §dock inarbetatsharBestämmelsen attinnebörd.fens som nu

paragraf.utgöra en egen
länssty-serveringstillstånd utfärdartill ansökanbifallEfter beslut omom

vadtillståndshavare,framgårdet ärtillståndsbevis därrelsen ett vem som
någrafinnsdetgäller ochserveringstidervilkaomfattar,tillståndet omsom

vidbehållesrutindennaföreslårKommissionenföreskrifter.speciella att en
i andravanlig regeltillståndsgivningen. Enkommunaliseringeventuell av

lokalen. Dettaanslås i ärskallrättigheternameddeladedeländer är enatt
Kommissionenmyndigheter.ochbåde förupplysning restauranggäster menar

till-dvs.i Sverige,ordningmotsvarandeinföra även attskäldet finns attatt
kanserveringslokalen. Dettasynlig plats ivälskall anslåsståndsbeviset

avsnitt 5.17.till LHD. Seförordningenilämpligen tas upp

Handläggningstider105 .2.

vid ansök-rimligkanhandläggningstidlånghurinteLHDI varasomanges
emellertiddetta kanserveringstillstånd. En kommentarningar varaomom

befogad.
månader.till längstgällandelängd enligtremisstidens rätt tre60 §I anges

hadekommunerföljd vissa1984bestämmelse tillkom attDenna en avsom
månader brukar läns-Utöver dessahandläggningstider.orimligt långa tre

kom-tillståndsprövningenmånad. Omuppgå tillhandläggningstyrelsernas en
Ävenför kommunerna.remisstidlagstadgadfaller behovetmunaliseras av
totalochremissyttrandenbehöva inhämtadockkommerkommunerna att en

tidförefaller rimlig. Dennamånaderfyracirkahandläggningstidlängsta
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ansökningar tillstånd för stadigvarande alkoholservering till-avser om samt
fälliga tillstånd till allmänheten, eftersom det dessai tillståndskategorier är
vanligt med relativt omfattande remissarbete.ett

Prövning ansökningar överföring serveringstillstånd vid ägarbytenav om av
inskränker sig normalt till personlig lärnplighetsprövning. rimligEn handlägg-
ningstid för dessa ärenden bör 1-2 månader. Tillfälliga tillstånd för slutnavara
sällskap bör fortsättningsvis kunnaäven kortare tid,prövas tillstånds-men
myndigheten bör få skälig tid för denna handläggningäven med hänsyn till
vad anförts under punkt 5.2.4. Här förefaller längst veckors hand-tresom
läggningstid rimlig. Ansökningar från konkursförvaltare skall behandlas med
förtur enligt kommissionens förslag i punkt 13.1. Tillståndsmyndigheten bör
behandla sådan ansökan inom vecka.en en

Kommissionen uttalanden i förarbeten Socialstyrelsens all-att samtanser
råd kan behandla frågor handläggningstider.männa Härigenom blir detom

också möjligt vid behov snabbt ändra råden. Särskild lagreglering föreslåsatt
därför inte. Genom Socialstyrelsen behandlar handläggningstiderna kanatt
också i någon mån sökande upplysas det kan klokt lämna inatt attom vara
ansökningarna i god tid.

5.3 Matutbud

5.3.1 Bakgrund

År 1885 infördes bestämmelse utskänkning starkare alkohol-atten om av
drycker endast får ske i samband med servering Inslag måltids-mat.av av -
eller mattvång fanns tidigare.även Under årens lopp har denna regel haft
olika utformning och i dag gäller lagadän måste betydandeutgöraatt mat en
del rörelsen alltidoch skall finnas tillgå vid alkoholservering. Ettattav av
huvudskälen till måltidstvânget berusningseffekten alkoholförtä-attvar av
ringen blev mindre drycken förtärs tillsammans med lagad Emellertidmat.om
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ville till brännvinetlångt ifrån alltid hadet restauranggästerna matvar som
därför matbit bars och inså föreskrev. händelagen Detäven att utsammaom

någorlunda verklig-och olika förekom falska,mellan köket Det ävengäster.
för vilseleda eventuella restauranginspektörer. Dettahetstrogna, maträtter att

blev så småningom allmänt känt.
departementschefen imåltidstvånget uttaladeförsök moderniseraI attett

års Rff:propositionen till 1955

Åtskilliga tillämpningen måltidstvångetsvårigheter vidde mött avsomav
lagad. Mångaföreskriften skallsammanhänga medtorde matenatt avvara
sådan iönskar icke inmundigadet här gällerde restauranggäster mat sam-

någotskulle kanske inte haspritförtäringenband med restaurangen, men
på skall lagad,form. Frångår kraveti att matenemot mat varamanannan

måltider-tillgodose olika önskemållättarekan gästernasrestauratörerna om
införesmed möjlighetsammansättning. torde kunna räknaMan att omnas

smörgåsarbestående exempelvis någrafå sprit till måltidatt avservera en
serveradekunna uppnå densmörgåsbricka, skulleeller att matenmanav en

avseddafallet verkligen blev förtärd; deutsträckningi ärstörre än nu
sålunda uppnås bättre.fysiologiska verkningarna skulle

utfärdandecentrala tillsynen ochRiksskatteverket, svarade för den avsom
till Socialstyrel-tillämpning innan tillsynen överfördesföreskrifter för lagens

lagad sålunda:1978, definierade begreppet matsen

förfarande för förtäringeller jämförbartkokning, stekningGenom annat
befintligt ellerkonsumeras ifärdigberedd kanavsedd maträtt, upp-som

medför sig eller i föreningoch kan förtäras antingenskickvärmt som
föda.annan

färdiglagade ochdenna beskrivning kundeGenom maträtter smör-varma
betecknas lagadgåsar mat.som

heltemellertid bland dispenserMåltidstvånget hade nästanannat genom
inoch nödvändigtspelat sin roll i mitten 1970-talet det sättaattut en an-var

mellan och alkohol-ställe. behålla sambandetregel i dess För mat-attnan
skullelagregel alkoholservering endastservering föreslog APU attomen

utgjorde väsentlig delserveringsställen där matserveringenpå sådanaske en
följande:åsyftadesrörelsen. Vad som varav

blirserveringens bedrivande denhärefter prövningen underVad gäller av-
rörelsen.väsentlig delskall läggas i uttrycketgörande frågan vad avsom

serveradförsäljningsvärdet i kronor förTill omsättning bör räknasmatav
serveringsavgift. Matomsätt-inklusive mervärdesskatt exklusivemat men

förförsäljningsvärde alli förhållande till motsvarandeningen bör serve-ses
kuvertavgifter o.d. fåroch Detoch dryck jämte entré, bordsring matav

% dennamatomsättningen skall minst 50normalt förutsättas att vara av
spritdrycksomsättningenfår rimligttotalomsättning. Likaså det attanses

överstiger % totalomsättningen.normalt inte 30 av
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renodlade cocktail-tillkomstenförhindraregel villedennaGenom avman
Beredningsgruppenserveringsställen.dryckesinriktadeliknande heltbarer och

nödvändigtvisdetuppenbara ochmåttmed såriskerna äranförde attatt grova
%50matandelhar lägre omsätt-så rörelser äninte behöver att avsomvara

förändringar inköps-olägenheter. Enbartalkoholpolitiskavållarningen av
relationssiffrorna. Ikraftiga utslagdryck kanochpåpriserna pro-mat ge

servering alkohol-departementschefenframhölltillpositionen LHD att av
primäraegentligapåskall förekommaenbartdrycker restauranger, upp-vars

lagstiftningen inte bordeidettillhandahålla lagadgift attär mat,att men
Bestärnrnel-Socialstyrelsensandelen Iminimigräns förnågonfastställas mat.

understiger 20-matandelendetmed dryckerhandelrörande att omangesser
varningssignalbetraktasomsättningen skall dettatotala% den25 ensomav

otillfredsställande.serveringsstället kanförhållandenaatt varaom

Tillämpningssvårigheter5.3.2

tillämpning-problem ivållar avsevärdastorlekmatandelensBestämmelsen om
halv-länsstyrelsernamåstelagen. Bland restaurangernasannat genomaven

påalkoholserveringochmellanrelationenfölja hur utårsrapporter mat- ser
för sig detverksamheteri skildaserveringsställe, iblandvarje även omvar

kvällar ivissaordnar danslunchrestaurangsigexempelvis rör somom en
vidkontroll kassarapporterkompletterasveckan. Detta även res-avgenom

Socialstyrelsens rekommen-understigermatandelenOmtauranginspektioner.
syftetillstândshavaren imedkontaktlänsstyrelsens handläggaredation skall ta

föreligger.fortfarandeserveringstillståndförförutsättningenutredaatt om
råka fördessutomfå flerförkan, äta,Restaurangen gäster ut att ettattatt

beror påytterligare. Dettamatprocenten sjunkermedförmatprislägre attatt
Visserligen kani kronor.utifrån försäljningsvärdetberäknasmatomsättningen

inne-dettamatportioner,verkliga antalettill detlänsstyrelsen hänsynta men
oväsentligt merarbete.intebär i sä fall ett

specialiseringblandutveckling medRestaurangbranschen i ständigär annat
exempelvisinriktade påmatställen,finns renodladeDeti olika riktningar.

traditionella pizzerior, pubarklassisk svensk matlagning,fransk,kinesisk,
varieté-dans- ochunderhållning,ellerkvarterskrogar medoch utan

andel denmatserveringensvariationer iinnebärDetta stora avrestauranger.
svårt uppfyllaoftanöjeskaraktär haromsättningen. Restaurangertotala attav

ligga i sakensvilket kan tyckasrekommenderade matandelen,den natur.
skull.för Dettai första handbesöks inteDans-och nöjesrestauranger matens

ochmed nykterhetuppstår problemdet därmedbehöver inte innebära att
matandelenförserveringstillstånd enbartsällan återkallasordning. Mycket att

utskänkningsrättigheter,behålla sinafårvarit för låg. Restaurangernahar trots
inte harlänsstyrelsernatillstånd, eftersomfyller lagens krav förde inteatt
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funnit den bristande matförsäljningen vållat några alkoholpolitiska olägen-att
heter.

Uppenbarligen råder viss skillnad mellan lagen och dess tillämpning nären
det gäller bedömningen matandelens betydelse. Kontrollen försåldav matav

redan hårt ansträngda i anspråk och syftet med detaljkontrolltar resurser en
detta slag kan ifrågasättas.av

5.3.3 Godkänt restaurangkök

Alkoholhandelsutredningen 1985 behandlade frågan restaurangernas mat-om
hållning och anförde liknande betänkligheter angående matandelskravet som
redogjorts för här Utredningen skrev i sitt betänkande:ovan.

Enligt utredningens mening kan det inte komma i fråga lösaatt upp sam-
bandet mellan och alkoholservering. alkoholAtt i princip bara skallmat-

på torde uppfattning omfattas de allrarestaurangerserveras vara en som av
flesta. Aven det inte finns något krav den vill bli serveradattom som
alkohol också måste beställa torde det rådande verka däm-mat, systemet
pande på alkoholkonsumtionen. Om det blev möjligt för drinkbarer attrena
få tillstånd till alkoholservering, skulle det sannolikt bli kraftig ökningen

antalet serveringsställen. Det finns uppenbar risk för den totalaattav en
alkoholkonsumtionen därmed skulle öka i icke oväsentlig omfattning och att
den också till del skulle ske under mindre kontrollerande former istor än
dag.

viktigEn omständighet också denär nuvarande ordningen nödvändig-att
relativt kostsamma investeringargör i lokaler och köksutrustning förm m

den vill ha serveringstillstånd. Därmed kan del oseriösa företagaresom en
från marknaden.utestängas

Aven alltså bibehåller principen servering alkohol-attom man om av
drycker skall förbehållas verksamheter har restaurangkaraktär,som anser
utredningen bör kunna släppa kravet matservering skallatt attman

viss andel rörelsen.utgöra Det förhållandet lagad helaen attav mat
tiden skall finnas medför emellertid ganska krav får ställas bådesträngaatt
på serveringslokaler och på köksutrustning m m.

Kommissionen ansluter sig till Alkoholhandelsutredningens principiella syn
på matservering fortfarande skall krav föratt kunna fåett att ettvara serve-
ringstillstånd, detta bör utformas nuvarandeatt sätt änett annatmen mat-
andelskrav i LHD.

AlkoholpolitiskaI kommissionens och LHDLVM-utredningens gemensam-
enkät 1992 tillämpningen LHD till kommuner och länsstyrelserma om av

fanns frågan det räcker med godkänt restaurangkök och lagad kanom att mat
tillhandahållas. 64 de tillfrågade svarade den frågan, 31 nej och 16av

tveksamma.var
För kunna behålla sambandet mellan matförtäring och alkoholserveringatt

varken måltidstvång eller matandelskrav, måsteutan andra förutsättningar



115förslagkommissionsAlkoholpolitiska

föreslås itillståndsgivningkriterier fördeFörutomlagstiftningen.igälla som
lämpligthakommissionen, avpassatenligt ettskall,avsnitt 5.1 restaurangen

skallserveringstiden. Dethelaundertillhandahållasskalllagadochkök mat
utbudkomplettochvarieraterbjudskrävas gästernaframöver ett aväven att

päställasfortfarandedärförskallkravdrycker. Högasåväl maträtter som
skallKöksutrustningenmatlagning.kapacitet för avvararestaurangernas

rå-tillredaskanomfattningtillräckligilagadbeskaffenhetsådan avmatatt
prefa-uppvärmningförmikrovågsugnarochlägenhetsspisarVanliga avvaror.
gällertillräckliga. Sammantagetexempelvis intekanbricerade maträtter anses

matlagning.allsidigförgodkändskalllokalenatt vara
loka-bedömningmiljöförvaltningensinhämtastillståndsprövningenVid av

dettaskerAntingenförutsättningar. attlivsmedelshygieniskalens genom
livs-godkännandemiljöförvaltningensbifogaransökansintillsökanden av

yttrandesärskiltmiljöförvaltningenremiss tillmedelslokal eller omgenom
beaktandemedlokalenframgårdetviktigtansökan. Det är avattöver om

förkapacitetförutsättningar harövrigaochberedningsytorköksutrustning,
köks-vissendastbetydaintebehöver typmatlagning. Dettaallsidig att aven
olikautvecklingsuccessivt skerdeteftersomgodkännas,utrustning kan aven

utrustning börmaskinellminiminivá påmatlagningstekniker, enmenm.m.,
StockholmsinhämtarlänsstyrelsenmedöverenskommelseEnligtändå gälla.

angående de livs-synpunkterserveringstillstånd,ansökningarstad, vid om
miljöförvaltningen.frånförutsättningarnaomgivningshygieniskamedels- och

blanddetremissblankett, därsärskildår annatsedan fleraDärvid används en
lokalen har.beredningsytorvilkaköksutrustning ochframgår vilkentydligt

ochberedningförgodkändendastlokalenexempelvis ärVisar det sig ser-att
serveringstill-fådetta förräcker intesmörgåsaroch ettsallader attvering av

kapaci-medrestaurangkökgodkäntinte kravetuppfyller dåLokalenstånd.
detremissblankett hardennahjälpMedmatlagning.allsidigförtet aven

ochlokal harmatlagningskapacitetvilkenbetydligt lättare avgörablivit att en
varieradeerbjuda detlokalen kunnaför matut-förutsättningardet finns attom

detta för-Kommissionenserveringstillstånd.för attbud krävs ett ansersom
tillståndsprövning-iinslaggällautvecklas och allmäntbordefarande ettsom

Livsmedelsverketmed när-i samråduppdragfå iSocialstyrelsen bör atten.
utformas.börmiljöförvaltningarnatillremisshandlinghurprecisera enmare

konsertlokaleroch5.3.4 Teatrar

konserthus harochpåpublikländeri andraföreteelse ärvanlig teatrarEn att
tillå-inte varitprinciphar iDettaalkoholdryck ibeställamöjlighet att pausen.

får skestarköl intevin ellerspritdrycker,serveringdärförSverige,i atttet av
försöksverk-initieradetillhandahålls. APUsamtidigtlagad enmatattutan

svenskamattvång påalkoholdryckerpausservering teatrarmedsamhet utanav
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i slutet 1960-talet. Denna verksamhet vållade inte några problem, ochav
regeringen föreslog i propositionen till LHD ett från kraven påavsteg mat-
hållning fasta i konsertlokaler, revylokaler och liknande lokalerteatrar,
under i föreställningarna. Vid riksdagsbehandlingen dettamöttepauser
förslag motstånd. Med motivet slå vakt de alkoholfria miljöerna avslogatt om
riksdagen förslaget och det fortfarandeär inte tillåtet alkoholdryckatt servera
på och liknande lagad förbudDettateatrar har varit svårt för-utan mat. att
ankra hos bred allmänhet.en

enkätenI 1992 till kommuner och länsstyrelser tillämpningen LHDom av
frågorna pausservering alkoholdryck bör kunna medgesvar en av om utanav

Övermattvång i och konserthus. 80 % de tillfrågade svaradeteatrar ja. Iav
motiveringarna bland inte befarade några problem medannat attangavs man

behålla god nykterhet och ordning pausserveringatt skulle tillåtas, ochen om
förbudet inte upplevdes alkoholpolitiskt meningsfullt.att På tid harsenare

flera dessutom kunnat kringgå förbudet byggateatrar att ett restau-genom
rangkök i lokalerna. Möjlighet till matservering har då kunnat erbjudas men,
eftersom det inte råder något måltidstvång, har teaterpubliken kunnat nöja sig
med exempelvis glas vin Teaterrestaurangerna harett utan mat. serverat mat
dels parallellt till andra och dels pågäster andra tider och har därmed uppfyllt
bestämmelserna i LHD. Denna möjlighet urholkar bestämmelsen attom serve-
ring alkoldryck inte får ske på mattvång.teatrar utanav

Alkoholpolitiska kommissionen förbudet pausserveringatt mot utananser
mattvång på och i konsertlokaler inte kan tillräckligtteatrar alkoholpoli-anses
tiskt motiverat och föreslår förbudet bort. Liksom iatt äventas angavs propo-
sitionen till LHD kommissionen serveringen dock skall till-attanser vara
ståndspliktig. fårDet ankomma på tillståndsmyndigheten ansökanprövaatt
utifrån tillståndskriterierna med undantag för kravet matservering. Exem-
pelvis gäller kraven på lokalens beskaffenhet toaletter, brandsäkerhet, m.m.
och sökandens lämplighet. Kommissionen också serveringstillstândetattanser
endast får omfatta vin och starköl. Tillståndsmyndigheten kan förena tillstån-
det för exempelvis konsertlokal med föreskrift alkoholservering inteatten om
får ske i samband med vänder sig till ungdomlig publik.evenemang som en
Tillståndet skall kunna återkallas ifall det missköts. Genom tillsynsverksam-
heten får exempelvis kontrolleras öl- och vinserveringen endast sker iatt paus
under pågående föreställning. Självfallet gäller för denna tillståndskate-även
gori krav tillhandahålla alkoholfria drycker i tillräcklig omfattning.att

5.3.5 Minibarer på hotell

Minibar inte i LHDnämns allmänt begrepp.är Vanligenutan ett ettavses
kylskåp iuppställt hotellrumär för service och inne-gästernassom egen som
håller olika slags drycker. Utomlands det mycket vanligt dessa kylskåpär att
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harbestämmelserfrån LHD:sMedalkoholdrycker.innehåller avstegäven
dåharhotellrum. Detmedgivits iomfattningbegränsadialkoholservering

förhotellpersonalsviter, därellerspeciella svaratfrågavarit serve-rumom
till-ansökningaravslagit allaår 1992ända tillharLänsstyrelsernaringen. om

Anledningenminibarer. ärfrånalkoholdrycker attsäljahotellstånd för att
bestämmelsernamed fleraförenagårdetta intefunnitlänsstyrelserna attatt av

i LHD;

finnasalltidlagadskallstarkölvin ochspritdrycker, matserveringVid av
tillgå.att

dealkoholdrycker änmedföra andratillåtetinteDet som ser-är somatt
tillståndet.medenlighetiveras

serveringsställe.frånalkoholdryckermedförafårIngen ett
ochfyllt 18 ärhaintekanske tillfår inteServering antassompersoner

berus-alkohol ellerpåverkadmärkbart annattill denheller ärinte avsom
ningsmedel.

angiveninomfår endaststarkölvin ochspritdrycker,Servering serverasav
serveringstid.

serveringstidensefterminuter30skallServeringsstället senastutrymtvara
utgång.

Är länsstyrel-frånavslagsbeslutStockholmihotellöverklagade1991 ettett
ibiföll kammarrättennovember 1991dom 21minibarer. Iangåendesen

denserveringstillståndbolagetsoch medgavöverklagandetStockholm att av
hotellrum. Kammarrättensamtligagällautvidgasjanuari 198728 angavatt

förföreskrifterytterligaredemeddelahadelänsstyrelsenvidare serve-attatt
beslut. Kammarrättenskammarrättensföranledsbedrivanderingens avsom

upphävdesdärmedminibarerförbudettidigaredettolkats såbeslut har motatt
Stockholm bi-ochGöteborgilänsstyrelsernaDärefter haraktuella fallet.i det

hotell.andraminibarer iinrättandeansökningarfallit avom
mängdbegränsadmycketendastså småregeliminibarernas.k. ärDe att en

dryckes-alkoholfriabeaktandemedi dem,får platsalkoholdrycker attav
maxi-regelinföragår dessutomDetmåste finnas.också attalternativ omen

starköl.vin ochspritdrycker,uppdeladalkoholdrycker,mängd ävenmal
tillåtas medkunnaminibar börfrånalkoholserveringKommissionen attanser

i andravanligapå hotellrumminibarer ärEftersomvillkor.föreslagnanedan
ställningstagande.in i dettaturisthänsynländer har vägts

hotell harbedrivasendast fåbörminibarerfrånAlkoholservering somav
alkoholserveringmellansambandvisstDärmed finnsserveringstillstånd. ett

sökandenfunnitdå ocksåharTillståndsmyndigheten attmathållning.och upp-
högstdetsammanhanget ärkomplikation i ärlärnplighetskravet. En attfyller

skall behövaautomatisk utsättasalkoholproblemmedbetänkligt att personer
Även föräldrarhotell.ingång devarjemed minibarerfrestelsenför tar
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kan hysa motvilja deras barn skall ha tillgång till alkohol på hotell-mot att
Barn och ungdom skall inte ha tillgång till alkoholdrycker.rummet.

Förslaget tillåta minibarer förutsätter det ingår naturlig delatt iatt som en
hotellbokningen, redan vid bokningstillfälletgästen får beställa minibaratt
eller inte på ofta får väljasätt för rökare eller ickesamma som man rum
rökare. Det skall enligt kommissionens mening krävas aktivt val hotell-ett av

vid incheckningen för fågästen tillgång till minibar med alkoholdrycker påatt
hotellrummet. Hotellet måste också vid incheckningen kunna kontrollera att
minibar inte ställs till förfogande till kan underåriga.antaspersoner som vara
Vissa bestämmelser i LHD behöver undantas minibarer skall kunna tillå-om

Förtäringsförbudet i 56 § och bestämmelserna serverings- ochtas. stäng-om
ningstider i och46 47 §§, liksom bestämmelsen i 54 § får i detta sammanhang
åsidosättas. Bestämmelsen i 9 § alkoholfria dryckesalternativ skall dockom
gälla för minibarer. Det böräven ankomma Socialstyrelsen i tillämp-att
ningsföreskrifter villkor förnärmare servering från minibarer enligtange ovan
nämnda riktlinjer.

Åldersgränser5.4

Alkoholpolitiska utredningen 1974 slår fastAPU syfte med restrik-att ett
tionspolitiken alkoholkonsumtionär betydelse skall förekomma underatt av
uppväxttiden. En åldersgräns för inköp eller servering alkoholdrycker blirav
aldrig definitiv. En spridningseffekt lägre åldrar kan inte undvikas ocl. imot
APU konstateras högre åldersgräns bidrar till spridningseffekten inteatt atten
när lika långt i åldersgruppema lägre åldersgräns. Därmedner som en senare-
läggs ungdomens med alkohol och detta bidrarumgänge till uppskjutaäven att
alkoholdebuten i ungdomsgrupper.stora
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framförts sänk-år kravtill 18 harmyndighetsåldern sänktesAlltsedan om
civil-därvid åberopatharSystembolaget. Manpåinköpsåldern attning av

koppladeäktenskap,ingå ärvärnplikt, rättrösträtt,rättsligt att m.m.,ansvar,
vidåldersgränsenfallet förbordeoch såmyndighetsåldern äventill att vara

restriktivskäl förangivnaEmellertid haralkoholdrycker.inköp enovanav
åldernoch ärhittillsungdomenskydd för vägtalkoholpolitik tyngre,ettsom

detaljhandeln.iårtill 20fortfarande satt
LHDLVM-utredningenskommissionens ochAlkoholpolitiskaI gemensam-

nuvarandedefråganställdesLHDtillämpningen1992enkät omavomma
bestodövervägande deltilltillfrågadeändras. Deböråldersgränserna avsom

fördelade sinalänsstyrelser,ochvid kommuneralkoholhandläggare unge-svar
återspeglartolkningvidbilaga 5. Ialternativen sepå de olikajämntfär en

fråga.uppfattning i dennaklarfinns någoninteallmänhetenblanddetdetta att

publik.ungdomligBegreppet

18 år. Motsätt-ålderlägstagälleralkoholdryckerserveringFör omenav
alkoholpoli-detinomrestriktionernamåletövergripandemellan detningen att

det faktumochungdomenskydd förskallfrämstregelsystemettiska ettvara
skapat18 år harfylltharungdomarservering tilländå medgerlagen somatt

kompen-myndigheter. Förlagtillämpandeochlagstiftare attbådeproblem för
serverings-iregel införtsmotsatsförhållande harinbyggdadetta ensera
ungdomligtillsigvänderhuvudsakligenrörelserbestämmelserna enatt som

fåinte börliknandeochpå dansinriktasfrämstdessutompublik, ser-som
visat sigdet nästanEmellertid harklass II.dryckerstarkare än varavera

tydligsådanharrörelseansökningstillfället påvisaomöjligt vid att enatt en
klassöldryckerstarkarefå änansökanungdomsinriktning attatt serveraom

förekommitsällandessutomhar det atttillsynsarbetetavslås. Ikan en
sigvänderförenbartåterkallatserveringstillstånd attfått sitt manrestaurang

varierardettamedvadBedömningenpublik.ungdomligtill menassomaven
tillämpa bestäm-slutatharlänsstyrelserochFlera kommunerhögst avsevärt.

Även ungdoms-ha kvarvilldepublik.ungdomlig ettmelserna somom
nuvarandedetverktygbättre änönskari lagtextenår18skydd ettöver

ungdomsbegrepp-intefungerarUppenbarligenpublik.ungdomligbegreppet
hadelagstiftarensåsom menat.et

Legitimationsplikt

inspektionsverksam-tillsynsmyndigheternasiuppgifternaviktigasteEn deav
alkoholdryck-kontrolleraserveringstillståndmed är atthet attrestauranger

i hårtovanligtinte etttill underåriga. Det är restaurangerinte attserveraser
underåriga hartillServeringiåldersregeln LHD.åsidosätterkonkurrensläge
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konstaterats ske långt i åldrarna. Förbud alkoholservering till under-motner
Ålderskon-åriga bestämmelse bredär allmänhet ställer sig bakom.en som en

troller nödvändig åtgärdär i övervakningenrestaurangerna be-en attav
stämmelserna i lagstiftningen efterlevs.

vanligtEtt problem vid inspektionsverksamheten inteär haratt personer som
uppnått lagstadgad serveringsålder inte heller har legitimation med sig. Det
kan därför svårt konstatera i fråga underårig elleratt ärvara om personen
inte. Ord står ord. En allmän uppfattning har fylltär 18 årmot att om man
och tänker för dricka alkoholdryck, då tillrestaurang att att attser man

med sig sin legitimation. Emellertid räcker inte dettata antagande för att
bevisa servering till underârig har skett. En naturlig åtgärdatt är att serve-
ringspersonalen begär kan inte ha fyllt 18 år styrkeratt antagaspersoner som
sin ålder med legitirnationshandling. I de allra flesta fall sker också detta, ofta
redan vid entrén till restaurangen.

Vid inköp alkoholdrycker Systembolaget det fulltärav accepterat att
personalen begär legitimation i tveksamma fall. Krav uppvisa legitima-att
tion förekommer också naturligt inslag i många andra sammanhang. Iettsom
11 § LHD stadgas innan alkoholdrycker utlämnas skall på be-att mottagaren

styrka sin ålder.gäran Denna bestämmelse omfattar servering. Detäven
borde därför inte uppfattas alltför intrång i den personliga inte-ett stortsom
griteten denna regel i praktiken användes vid restaurangbesök iom ut-samma
sträckning på Systembolaget. I nämnda enkät 1992 ställdes ocksåsom ovan
frågan kan underåriga vid anrnodan skall legiti-antasom personer som vara

sig vid beställning alkoholdryck. Frågan ställdes till alkoholhand-mera av
läggare vid kommuner och länsstyrelser, ofta har erfarenhet restau-som av
ranginspektioner. En mycket majoritet respondenterna svarade påstor av
den frågan.

allmänEn uppfattning tillsynsverksamhetenär skulle underlättas betydligtatt
legitimationsplikt infördes, och därmed skulle skyddet för ungdomen tyd-om

ligare markeras i lagstiftningen. Kommissionen Socialstyrelsen börattanser
utforma föreskrifter ålderskontroller.närmare Tillsynsmyndigheten börom
också utföra legitimationskontroll.rätt attges

Alkoholpolitiska kommissionen återkommer i slutbetänkandet till ungdoms-
begreppet och eventuell legitimationsplikt.
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Serveringsansvarig personal5.5

eller,finnas föreståndarealkoholdrycker skall detserveringVid all enav
reglerasverksamheten. Dettafrånvaro, övervakarvid dennes ersättare somen

lämplighetsprövning hosgenomgårFöreståndare och§§.i 44 och 45 ersättare
dessa Ii särskilt beslut godkännertillståndsmyndigheteten, personer.som

led iföreståndare ochpropositionen till LHD ersättare, ettatt som enanges
lagstift-kännedomvisa sig ha tillräckliglämplighetsprövning, skallskärpt om

alkoholservering. Dennainnehåll vad gällerväsentligasyfte ochningens
och delsyrkeserfarenhetpraktiskha förvärvats delskännedom kan genom
innefattapropositionen,kännedom bör, enligtutbildning. sådanEngenom

förmågatillräckligutbildning och förutsätteroch teoretiskbåde praktisk att
språket i skrift.svenska tal ochbehärska

godkändansvarig medfinnsskall det alltidSystemet attgarantera personen
vanligasteserveringsställe. Detbranscherfarenhet varje årvandel och att

juridisktillståndshavarensjälv föreståndare. de falltillståndshavaren I ärär en
restaurangchefmotsvarandedelägarna ellerfinns antingen en av enperson

får inte skealkoholdryckerföreståndare. Serveringfungerar omavsom som
serveringsstället.närvarandeeller integodkänd föreståndare ärersättare

tillstånds-på ligger hosdessa finns platsför någonAnsvaret att av personer
i förekom-föreståndare ochockså skall anmäla bytehavaren, ersättaresom av

mycketrestaurangbranschenPersonalomsättningen inom ärmande fall. stor
framför allt,föreståndare och,ansökningaroch medfördetta att er-om nya

före-Godkännandetill tillståndsmyndigheten.kontinuerligt inlämnassättare av
handläggning hosrelativt omfattandeinnebär därförståndare och ersättare en

tillståndsmyndigheten.
bestämmelserna ienlighet medalkoholserveringen sköts iförAnsvaret att

Även föreståndaregodkännandepå tillståndshavaren.lagen vilar ett avom
hans rörelsetillståndshavaren ochdet ändåkan återkallas,eller ärersättare

flera håll, blandförsta hand riktas Frånsanktioner ieventuella mot.som
ifrågasättsoch kommuner,alkoholhandläggare vid länsstyrelserfrånannat

föreståndare ochgodkännandebibehålla kravetnödvändigheten att avomav
tillräcklig.fulltprövning tillståndshavarenEnersättare. ansesavnoggrann

betänkande 1985:anförde i sittAlkoholhandelsutredningen
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i och för sig angeläget det vid servering alkoholdrycker alltidDet är att av
finns eller flera närvarande har tillsyn serveringenöveren personer som

tillräckliga kunskaper alkohollagstiftning Enligtoch har ut-som om rn m.
uppfattning på tillståndshavarenredningens bör det emellertid kunna läggas

tillfredsställande. måntill förhållandena på denna punkt I denäratt attse
vid serveringen alltså andrahan inte själv kan bör hannärvara utse ansva-

behövligariga i sitt ställe och därvid förvissa sig de harattompersoner
kunskaper och i övrigt lämpliga. får sedan kontrolleras iDetäven är sam-

tillsynen tillståndshavaren uppfyller de berörda skyldig-band med att nu
Anträffas inte någon för serveringen eller kanheterna. person som ansvarar

inte lämplig, får sanktioner vidtas tillstånds-den ansvarige motanses
kan naturligtvis all Serveringspersonal drabbas på-havaren. Dessutom av

följd straffsanktionerad lagbestärnrnelse har åsidosatts.när en
å från vid länsstyrelserDet framförs andra sidan, alkoholhandläggareäven

och kommuner, den särskilda prövningen föreståndare och börersättareatt av
finnas kvar. Anledningen därmed säkerställa med erforder-är att att personer
lig erfarenhet och vandel finns på varje serveringsställe.

Önskemål förenklingar också innebärserveringsbestämmelserna,om av som
rationaliseringsvinster tillståndsmyndigheten, får betydelsehos denvägas mot

godkännandet föreståndareersättare kan tillmätas. Kommissionensom av
finner övervägande skäl talar för slopa den särskilda prövningenatt att av
serveringsansvarig personal.

huvudsakligaDet för behålla med föreståndare ochargumentet att systemet
det vid inspektionstillfällen alltid bör finnasersättare är äratt en person som

ansvarig för alkoholserveringen och kunnaskall underrättas eventu-som om
ella missförhållanden i lokalen. uppnås tillståndshavarenDetta kan attgenom
själv åläggs serveringsansvarig personal, för de fall då han själv inteatt utse

närvarande. kan exempelvis ske fastställt formulär skall insän-Detär som
das till tillståndsmyndigheten det uppstår personalförändringar, alternativtnär
finnas tillgängligt På så vis kan restauranginspektörer ochrestaurangen.
andra tillsyn serveringsställena reda eller vilkautövarsom vem man
kan fråga efter problem uppstår vid inspektionsverksamheten. Om till-om
ståndshavaren bedöms lämplig anförtros serveringstillstånd hanbör ävenatt
kunna lämplig själv ansvarig serveringsspersonal. liggerDet iatt utseanses
tillståndshavarens intresse sådana kvalifikationermedeget att utse attpersoner
de kan tillse alkoholserveringen sker i överensstämmelse lagensmed be-att
stämmelser.

Med hänvisning till ovanstående Alkoholpolitiska kommissionen detattanser
särskilda godkännandet föreståndare och bör slopas ochersättare ersättasav
med tillståndshavaren åläggs själv serveringsansvarig personal.att att utse
Dessa skall anmälas till tillståndsmyndigheten och skyldighet skallpersoner
också föreligga förändringaranmäla vid byte personal. Alkoholserve-att av
ring får inte förekomma tillståndshavaren eller utsedd, och rapporterad,om
serveringsansvarig personal inte på serveringsstället.närvarandeär
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på SocialstyrelsenDet bör ankomma i föreskrifter huratt rapporte-ange
serveringsansvarigringen personal skall ske. Angående utbildningskrav förav

hänvisasrestaurangpersonal till punkt i detta betänkande.5.15

5.6 Självservering

finns bestämmelseI 52 § självservering eller Självbetjäning alko-attom av
holdrycker i princip förbjuden inte särskilt tillstånd till denna harär ut-om
färdats.

Bestämmelsen har tillkommit för möjlighet för i sambandgästenatt attge
med brickservering kunna med sig glas vin eller tillöl bor-ävenmat ta ettav

Föreliggerdet. inget sådant tillstånd råder självserveringsförbud. Självserve-
emellertidring kan betyda går omkring i lokalen med alko-även gästenatt

holdryck i handen, och det alltså förbjudet, det inte sker i drinkbars-är om en
avdelning eller självserveringstillstånd har utfärdats. kan innebäraDettaom

det tillåtet bära glaset i del lokalen,är lämnar detatt gästenatt en av men om
tillåtna serveringsutrymmet träder självserveringsförbudet automatiskt i kraft.

uppstår mångaHär missförstånd, och denna regel brukar ofta användas som
exempel vill förlöjliganär de svenska serveringsbestämrnelserna. Ettman av
motiven för självserveringsförbud inte skall kunna hämta alko-är gästatt en
holdryck till någon exempelvis till någon minderårig ellerärannan, som upp-
enbart berusad. praktiken tillåter tillsynsmyndigheternaI siggäster röraatt
med glas i handen, skerdet under ordnade former. Om emellertid för-om
budet slopas och självserveringen vållar missförhållanden, bör detta kunna
åtgärdas tillsynsverksamheten.i särskild form administrativtEn ingripande,av

kommissionen har föreslagit se punkt 5.10.3, föreskriva bords-är attsom
servering problem med nykterhet och ordning har uppstått i samband medom
självservering.

Med hänvisning till vad anförts föreslår kommissionen bestäm-attsom ovan
melserna självservering upphävs.om
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Serveringstider5.7

Bakgrund5.7.1

inomalkoholservering endast får skebestämmelserSedan länge har attom
bestämmelseåterfinnslagstiftning. Redan 1640tider funnits i svenskvissa en

19.00klockanutskänkningslokal fick hållasingen öppen änatt senareom
sluttid,normalgällde 22.0021.00 på Längevintern och ensomsommaren.

brännvinsförsäljningsförordning. Enligt 1885årsinfördes i 1860regel som
i städer och köpingar,klockslag endast gällaförordning skulle dettaårs

till klockan 20.00. Ilandet inte fick pågå längreutskänkningmedan än
städer ochnormal sluttid både iårs Rff återinfördes 22.001917 som
trädde i kraft.till 1977 LHDsluttid gällde sedan ändalandet. Denna när

sällskap,tillfälliga tillstånd till slutnaundantagsregel förEmellertid fanns en
tillämpades allt oftare dispenserklockan .00.fick till 01 Dessutomserverasom

hänvisning till demedföreslog blandfrån norrnaltiden 22.00. APU annat
få pågå till klockan 24.00alkoholservering skulleomfattande dispenserna att

medgetillståndsmyndigheten i särskilda fall skulle kunnaoch att senare
föreslog serveringengick längre ochsluttid. Beredningsgruppen attett steg

tillanpassades sluttiden vad01.00. Därmednormalt skulle upphöra senast
för flertalet ochfaktiskt gällde, dispenser, restauranger en anpass-genomsom

flyttaockså förning till sluttiderna för slutna sällskap argument attettvar
sluttiden till 01 .00.fram

påbörjasgällde servering inte fickrusdrycksförsäljningsförordningenI att
och helgdagar. Tiden ochföre klockan 12.00 vardagar och 13.00 sön-sön-

tidigare utskänkning inte fickhelgdagar bestämmelser ägaattersatte rumom
tidpunktenhögmässotid. föreslog, liksom Beredningsgruppen,under APU att

klockan 12.00för serveringens början generellt skulle fastställas till alla
exempelvisfick tillståndsmyndigheten för enstaka tillfällen, viddagar. Dock
begynnelsetid.konferenser mottagningar officiell karaktär, medge tidigareoch av
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5.7.2 Nuvarande tillämpning

Servering spritdrycker, vin och starköl skall normalt få fortgå mellanav
klockan 12.00 och enligt01.00 46 också tillståndsmyndighetensom ger
möjlighet avvika från de rekommenderade tiderna. Vad gäller serverings-att
tidens början får, nämndes under punkt 3.1, inte medges stadigvarandesom
tidigareläggning före klockan 12.00. Det den troligaste förklaringen tillär att
ansökningar tidigare begynnelsetid sällan förekommer. Några problem iom
samband med meddelade dispenser servering före klockan 12.00 har inteom
framförts vid kommissionens kontakter med alkoholhandläggare länssty-vid
relser och kommuner. stadigvarande förlängning sluttiden emellertidärav
fullt möjlig enligt uttalanden i propositionen till ochLHD, ansökningar om

sluttid 01.00 mycket vanligt förekommande. Ett problem förän ärsenare
tillståndsmyndigheten vid prövningen dessa ansökningar det inteär attav
finns några hållfasta regler för vilken sluttid egentligen skall gälla. Isom
propositionen 1977 års reform uttalar departementschefen angående närom
serveringen skall upphöra:

Enligt gällande lag kan tillstånd meddelas till utsträckt serveringstid. Jag
denna möjlighet bör bibehâllas. Med hänsyn till tidpunkten föratt attanser

serveringens avslutande generellt bestäms till klockan 01.00 för sprit-
drycker, vin och starköl har dock framtidadet behovet utsträcktav serve-
ringstid för dessa drycker begränsats.

I övrigt finns endast Socialstyrelsens kommentar i Bestämmelser rörande
handel med drycker framställning förlängd serveringstid för serveringatt om

spritdrycker, vin och starköl bör på grund uttalandet i propositionen be-av av
handlas restriktivt.

Dessa uttalanden har visat sig inte tillräcklig vägledning för sigvara vare
tillståndsmyndigheten eller, vid överklagande, kammarrätten. Utvecklingen

i Stockholm har medfört undan för undan har beviljatsatt restaurangerex.
sluttider klockan 01.00 motiveringenmed de ligger i närhetenän attsenare av

har beviljats utsträckt tid. Detta har alltså räcktrestaurangen annan som som
särskilt skäl i både länsstyrelsens prövning och i flera karnmarrättsdomar.

fannsDet 1992 100 i Stockholm med sluttidöver änrestauranger senare
01.00, flesta 03.00.de

Ett problem tillståndsmyndigheten finner skäl förär medgeannat att attom
sluttid 01.00 finns ingen rekommendation vilkenän ännusenare om senare

sluttid i så fall skall gälla. Här kan endast stödja sig på utveckladsom man
praxis, sluttid klockan 03.00 inte brukar beviljas. Någonänatt sta-om senare
digvarande förlängning klockan 03.00 har veterligen ingenän ännusenare
länsstyrelse beviljat. Emellertid har på tid flertal beslut avslagettsenare om
på ansökningar servering efter klockan 03.00 överklagats till kammar-om

Då detta skrivs finns dock inget utslag från någonrätterna. kammarrätt i dessa
ärenden.
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inneburit mångahar ocksånormaltiden 01.00 i LHDs.k.Den restau-att
sluttid. gällerrutinmässigt tilldelats denna Det även restauranger somranger

i området kanbostadsområden risk för boendemedkänsligaligger i attstor
efterlystoch kommuner harvid länsstyrelserAlkoholhandläggarestörda.bli

förtill riskenalltid skalllagstiftningen hänsyniklarare regler tasattom
serveringstidens längd. Enprövningenvidbullerstörningar noggrannareav

mångatillförmodligen ledautgångspunkt skullemed sådanprövning atten
sluttid 01.00.sig med tidigarefå nöjaskulle änrestauranger en

serveringstiderFörslag till5.7.3

1985Alkoholhandelsutredningenexempelvis APU ochmedlikhetI anser
viktig funktionfyllerserveringstiderbestämmelserkommissionen att enom

minstgäller inteordningsproblem. Dettaochmotverka nykterhets-attgenom
alkoholserve-tidsregleraMöjlighetomgivningarnai attrestaurangerna.runt

tillbör dockLagbestämmelsernalagstiftningen.finnas iringen bör anpassas
förtydligas.måsteoch undantagsreglernaförhållandenrådande

får på-vin och starkölspritdrycker,då serveringden tidpunktVad gäller av
begynnelsetid klockanbehovet tidigarediskuterade APU änbörjas av en

tiden pågäller flyttningenmotivering, vad sön-särskild12.00. Utan utom av
fåalkoholservering skulleföreslog APUfrån klockan 13.00,och helgdagar att

tillståndsmyndighetenockså förMöjlighet föreslogs12.00.påbörjas klockan
1977 års alko-serveringen tidigare. Itillfälle påbörjaför enstakamedge attatt

vilar ialkoholhanteringenregleringenreform framhöllsholpolitiska att av
tillrestriktionerna skall begränsasdessafyra principer. Enhuvudsak är attav

12-tiden förmeningsfulla.uppfattasallmänhetbredsådana somav ensom
svårt för-många harbestämmelsepåbörjanalkoholserveringens attär somen

alkohol undermycketdricks intealkoholpolitiska syftet med. Detstå det
nuvarande regel invänta 12-medskulle önska måstelunchtid, de såmen som

alkoholtillåta serveringursprungliga tanke medLagstiftarensslaget. att av
lunchen. Ialkoholförtäring undermöjliggöra12.00från klockan attvar

för utskänkning. Restauranger-14.00 starttidlagstiftning gälldetidigare som
alko-servering11.00 ochbörjar i regel klockanlunchtidnormala om avnas

flyttas tillserveringstidenunder lunchen börtillåtenhol skall ävenvara
från Sverigesi skrivelseönskemål, blandfinnsklockan 11.00. Det annat

tidigarekommissionen,Restaurangförbund till ännuHotell- och serve-om
1985:skrev i betänkandetAlkoholhandelsutredningenringstid.

konsum-början bör beaktasför serveringenstidpunktenVad först gäller att
kvällstid.påövervägande del skertillalkoholdrycker påtionen restaurangav

skulle förändraskonsumtionsmönstretbefaraanledningfinns ingenDet att att
Alkohol-tidigare i dag.alkoholmöjligtdet blev änmärkbart, att serveraom

behållaför börstyrkaalltså inte med någonpolitiska skäl talar större att man
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den nuvarande tidpunkten klockan 12. Däremot talar intresset undvikaattav
onödiga restriktioner för viss uppluckring.en

Kommissionen sambandet med normal lunchtid talar föratt attanser en
tidigareläggning serveringstidens början till klockan 11.00 väl avvägd.ärav
Ovan redogjordes för flertal tillämpningssvårigheter beträffande vilkenett
sluttid skall gälla. Uppenbarligen har behovet sluttid änsom av en senare
01.00 inte begränsats den generella sluttiden senarelades från 22.00 tillattav
01.00 införandetvid LHD. Tvärtom har det blivit allt vanligare medav

sluttider och det råder dessutom osäkerhet hur tid tillstånds-senare om sen
myndigheten kan besluta. Normaltiden 01.00 har också fört med sig att

egentligen hänsyn till närboende borde tidigarerestauranger stängasom av
rutinmässigt fått 01.00 sluttid.som

Kommissionen finner begrepp generell sluttid eller normaltid föräratt som
otydliga. Lagstiftningen bör alkoholservering får påbörjas ochnär närange

skallden avslutas. Tillståndsmyndigheten skall inomsedan denna tidsram
vilken sluttid skall gälla i det enskilda fallet. Tillavgöra vägledning skallsom

då bland finnas remissyttrande från miljöförvaltningen risken förannat attom
serveringsstället störande för omgivningen. En prövningär uti-noggrannare
från förutsättningardessa borde leda till spridningstörre restauranger-en av

sluttider.nas
I dag meddelas 03.00 tid i fallde länsstyrelsen funnit särskiltsenaste attsom

skäl föreligger för frångå normaltiden 01.00, och detta inte medföratt att
några alkoholpolitiska olägenheter. Enligt Socialstyrelsens Alkoholstatistik
fördelar sig sluttider år 1990 på följande Uppgifternasätt.restaurangernas

serveringstillstånd för spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten.avser

Före klockan 22.00 90
Klockan 22.00 256
Mellan klockan 22.00 och 24.00 328
Klockan 24.00 674
Mellan klockan 24.00 och 01.00 12
Klockan 01.00 3 403
Mellan klockan 01.00 och 03.00 366
Klockan 03.00 155
Efter klockan 03 .OO -

tydligtMan tabellen lagbestämmelsen normaltid 01.00 harattser av om
varit starkt styrande vid tillståndsprövningen. tvåDe åren har emeller-senaste
tid många sluttider efter 01.00 meddelats, vilket bland indikerades iannat
uppgifterna från Stockholms kommun under föregående punkt. En allmän
uppfattning bland alkoholhandläggare vid länsstyrelser och kommuner dockär

det fortfarande bör gälla särskild restriktivitet för sluttider 01.00.att änsenare
framgickDetta tydligt i enkäten till1992 länsstyrelser och kommuner om
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definitiv sluttid börframförtshar ocksåDetLHD.tillämpningen att enav
tillanledningenfrämsta03.00. Dendenna böroch atti lagen att varaanges

mångafinnsdet i dag redandelstiddenna restaurangerjust nämns är att som
länsstyrelsernapraxis hosutvecklatshardels det03-tid ochbeviljatshar att en

polismyndighetenocksåsluttider 03.00. Detbevilja äninte attatt ansessenare
ochbeslutas,serveringstideninnanalltid bör hörasmiljöförvaltningen attoch

fallet i dag.vadbetydelsetillmätas ärskall änyttranden störrederas som
serveringstiden börförskäl talarövervägandetimerKommissionen attatt

skallhänsynochangivna tidsgränser, störreklartinombestämmas attkunna
område riskerarvisstinomfallet ellerenskildatill det ettrestaurangentas om

vid till-tillståndsmyndighetenfår ankommanärboende. Det attstöraatt
i sinaexempelviskanbedömning. Kommunernadennaståndsprövningen göra
olikagälla ibörserveringstidervilkaalkoholpolitiska somangeprogram

ocksåKommissionenområden kommunen.andra attstadsdelar eller anserav
till-sluttid,avvägdvälomständigheterna attefter03.00 senasteär menen

slut-beviljamedförsiktighetsärskildiakttabörständsmyndigheten att senare
synpunktalkoholpolitiskfråninte önskvärt att01.00. Dettider ärän serve-

till 03.00.regelmässigtmindreeller sättsringstiden mer
framförts i den03.00 harsluttidbevilja änkunnaFörslag att senareom

någonönskemålexempelvisgällerDetalkoholpolitiska debatten. att res-om
medfå hållaborde kunnaMalmö öppetochi Helsingborg senaretaurang

ungdomligaframför allt denbehållaförsökadet bättreär attattargumentet
tillfärjande överegnarestaurangpubliken på de än att tarrestaurangerna

framförtställningledandepolitiker iStockholm harFrån attDanmark. om
illegaladedärmedsluttid kanbeviljasnågra riktiga restauranger senare

finnsemellertid detErfarenheterna visarkonkurrerasspritklubbarna att enut.
förskjutssuccessivtsluttidenså mångatill slut blirrisk för dispenserna attatt
fö:störningsriskerberörda när-tidigareklockslag. Förutomalltmot senare

och ordningnykterhetmed ärproblemvälkänt faktumdetboende är attett
starka alko-såledesfinnskvälls- och nattid. Detvidförekommandemest sen

Alkohol-sluttider.alltförförsiktig medförholpolitiska skäl att senavara
tillräckligtinteövervägande skälenefter ärkommissionen finnerpolitiska att

klockansluttiderbeviljaför möjligheten änstarka för öppna attatt senare
03.00.

Stängningstid5.7.4

serveringsställe måstei § LHDbestämmelse 47finns särskildDet attomen
stängningstid.utgångefter serveringstidens30 minutersenastutrymtvara

för-stängningstiden börönskemålframförtsTill kommissionen har attom
kvar så länge deskall kunnaföreller helt bortlängas, gästerna stannaatttas

för alkoholser-emellertid sluttidenbestämmelsenvill. Anledningen till är att
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vering lätt kan spel. stängningstidUtan kan föresättas gästernaannars ur
serveringstidens utgång beställa kvantiteter alkoholdrycker, och förtä-stora
ringen dessa kan komma fortsätta långt efter tillåtnaden tiden. Dettaattav
betyder i sin eventuella störningar för närboende och andra alkohol-tur att
politiska olägenheter inte upphör vid serveringstidens slut. Behovet för-av
längd stängningstid torde dessutom bli betydligt mindre friaremed de regler

föreslagitkommissionen har skall gälla för serveringstidens slut.som
Alkoholpolitiska kommissionen föreslår bestämmelsen viss stäng-att om

ningstid behålls och denna tid fortfarande skall 30 minuter. Be-Iatt vara
stämmelser rörande handel med drycker rekommenderar Socialstyrelsen att
tillståndsmyndigheten, vill fortsätta med alkoholfri serveringrestauratörenom
efter serveringstidens utfärdar föreskriftslut, skall hållasrestaurangenattom
stängd mellantid tillunder och halv timme. Kommissionenen av en en en
finner denna rekommendation motiverad för bestämmelsen stängnings-att om
tid skall kunna efterlevas. framtiden blir det möjligtI ölävenatt servera
klass efter uppehåll i den övriga restaurangverksarnheten följdett som en av
kommissionens förslag tillståndspliktslopa och serveringstider för dennaatt
dryck.

ö15.8 klass

Gällande regler5.8.1

Detaljhandel med och servering öl får endast bedrivas tillstånd harav om
utfärdats. Tillstånd för detaljhandel får endast meddelas den till över-som
vägande del säljer egentliga tillverkare öl, lättöl eller läske-matvaror samt av

Öldrycker. får säljas Systembolaget, dock har valt avståäven attav som
från möjlighet.denna Detaljhandelstillstånden den tillståndsgruppenär största

det gäller öl klass II. Vid utgången 1991 uppgick det totala antaletnär av
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tillstånd för detaljhandel med till 12.985 stycken för hela riket. Tillstånds-
prövningen viktigastesker enbart hos länsstyrelsen. De förutsättningarna för

få livsmedelshanteringtillstånd lokalen godkänd för och för-är äratt att att
%säljningen till 50 omfattar livsmedel någorlunda brett sorti-än ettmer av

Någon remiss till kommunen krävs för dessa ärenden. Sökandenment.
skall vanligen inlämna registreringsbevis och godkännande från miljöför-
valtningen enligt livsmedelslagens och livsmedelsförordningens bestämmelser
tillsammans med ansökan. Länsstyrelsen kontrollerar sedan sökandens vandel

polismyndigheten. Kontroll förutsättningarna för tillstånd i före-hos görs,av
Någonkommande fall, endast vid tillståndsprövningen. uppföljning försälj-av

ningens omfattning olika varuslag sker praktiskt aldrig. Tillsyn skertaget
endast på förekommen anledning, dvs. klagomål angående olägen-i regel när

inlämnats till länsstyrelsen.heter har
Ävengrosshandel också tillståndspliktig. denna till-Partihandel med är

länsstyrelsen remiss till kommunen. Parti-ståndsprövning sker enbart hos utan
tillstånd till detaljhandel medhandelsrätt tillkommer dessutom den har öl.som

grunden för bryggeriernas partihandel. Den yrkesmässigt bedriv-Detta är som
partihandel med eller alkoholfria drycker eller yrkesmässigt införmatvarorer
till landet kan också meddelas sälja öl i parti. Det förekommerrätt att en-

fåtal ansökningar år partihandelstillstånd. Vid utgångendast ett per om av
uppgick det totala antalet partihandelstillstånd endast till 315 stycken för1991

riket. prövningen ingår kontroll sökanden har dispositionsrätt tillhela I attav
kontroll hos polismyndigheten angående sökandenslokalen och lagret samt en

vandel.
Prövning ansökningar tillstånd för servering öl följer i stort settav om av

regler gäller för starkare drycker, med något lägre kravänsamma som om
Ävenvad gäller sökandens branschvana och lokalens matutbud. här gäller

miljöförvaltningendock lokalen skall godkänd för livsmedelshante-att vara av
ring enligt bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. An-
sökningarna skickas remiss till kommunen för yttrande enligt 60 § LHD.
Vanligen sköter kommunens alkoholhandläggaremotsvarande kontrollen med
miljöförvaltningen. sedvanlig ordningLänsstyrelsen sökandens vandel iprövar

kronofogden polismyndigheten. skeri samverkan med och Med andra ord ett
relativt omfattande i varje tillständsärende.utredningsarbete Det totala antalet
serveringstillstånd för klass uppgick till 5.4981991 stycken.

För all handel med klass gäller, precis för starkare drycker, attsom
under 18 år inte kan få tillstånd till detaljhandel, partihandel ellerpersoner

servering. Servering eller detaljhandel med får inte ske tillhellerav perso-
kan inte ha fyllt 18 år eller märkbart påverkade alkoholärantassomner av

eller berusningsmedel. Skulle försäljning föranleda olägenheter iannat av
fråga ordning eller nykterhet eller följs inte bestämmelserna i kanLHDom
länsstyrelsen återkalla tillståndet, meddela varning eller särskild föreskrift.
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gäller förutsättningarna för tillstånd inte längre föreligger.Detsamma Förom
tillståndsbeviset. Normaltidenöl finns serveringstid angiven iservering ärav

länsstyrelsen förordna andra tider. Tidiga-07.00 till 01.00, kan ävenmen om
begränsningar försäljningstiderna i detaljhandelngenerella ärav numerare

borttagna.

Tillståndsprövning och kontroll5.8.2

handläggningen ansökningar öl klass uppgåSammantaget beräknas av om
% med Därtill kommer den arbetstidtill 10 länsstyrelsernas arbete LHD.av

handläggning ansökningar serveringbehövs till kommunernas av om avsom
ansökningar öltillstånd avslås lokalenovanligt god-öl. Det ärär att om om

partihandelstillståndkänd för försäljning eller servering För krävsmat.av
tillsynsresurserna hos länssty-dock inte någon matförsäljning. begränsadeDe

uteslutande för kont-relser, och polismyndigheter användskommuner nästan
tillstånd för drycker. Ansökningarroll serveringar har starkare omav som

ofta hur tillståndettillstånd för öl klass summariskt och tillsynprövas av
förekommer denna bakgrund kan meningen medsköts knappast. Mot att

tillståndsplikten för servering ifrågasättas.behålla handel med och av
Alkoholhandelsutredningen föreslog detalj- och partihandel1985 att samt

servering skulle ske särskilt tillstånd och andra kravöl klass utan utanav
års fortfarande Utredningen fann inga18 åldersgräns skulle tillämpas.än att

tillståndsplikteni medföra ordnings-belägg för slopande sig skulleatt ett av
eller ochnykterhetsproblem menade det fördelar vinnaattatt var genom en
minskad byråkrati hos tillståndsmyndigheten. Utredningens förslag sändes ut

remiss. de remissinstanser eller beretts tillfälleAv att yttrauppmanatssom
sig fanns del sig tillståndsplikten för klass skullemotsatte atten som
slopas. i huvudsak länsstyrelser, några kommuner, nykter-Dessa ettvar par
hetsrörelsen och kyrkliga samfund. Därtill inkom mängd s.k. spontanaen
remissyttranden från lokala nykterhets- och kyrkliga föreningar. yttrandenaI
framfördes farhågor tillståndsplikten upphörde skulle detta medföraatt om en
kraftig ökning framför allt detaljhandelsställen enbart skulleav som vara
inriktade på och detta troligen skulle öka öldrickandet bland ungdomaratt
högst avsevärt.

Alkoholhandelsutredningens förslag innebar det skulle bli möjligt för iatt
princip helst sälja öl. En utveckling många befarade dåatt attvem som var
det skulle uppstå helt försäljningsställen för exempelvis kiosker,öl,nya
videobutiker eller butiker endast för ölförsäljning. viktigaste kravetDet i
dagens lagstiftning för erhålla öltillstånd sökanden kan uppvisaäratt ett att att
han matvaruhandlare. Som sådan måste han ha livsmedelslokal.godkändär en

erhålla sådantFör godkännande från miljöförvaltningen gäller vissaatt ett
livsmedelshygieniska grundförutsättningar inte finns i videobu-normaltsom
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tiker och liknande. Om sälja eller öl klass ingår i miljöför-rätt att servera
valtningens godkännande livsmedelslokal skulle detta innebära video-attav
butiker, kiosker, m.fl., fortfarande skulle uteslutna från ölförsäljning.vara
Skillnaden blir särskilt ansökningsförfarande inte behövs för fåatt ett att
bedriva detaljhandel eller servering öl. nackdelEn någon prövningär attav

sökandens vandel då inte skulle ske för denna ärendekategori. Lämplighets-av
prövningen i ölärenden har dock inte betydelse det gällernärsamma som
servering starkare drycker, där risk för alkoholpolitiska olägenheter tillav
följd bristande lämplighet betydligt påtagligare.ärav

Införs bestämmelse detaljhandel med öl och ölservering endast fåratten om
bedrivas den har lokal godkänd miljöförvaltningen förärav som en som av
livsmedelshantering blir det endast marginell skillnad i tillståndsgivningen mot
i dag. Ansökan särskilt öltillstånd behöver då inte inlämnas till länsstyrel-om
senkommunen. Administrativt skulle det innebära inte obetydlig tidsbe-en
sparing hos tillståndsprövande myndigheter. tilläggEtt vilka kravom som
måste uppfyllda för miljöförvaltningens godkännande skallävenattvara om-
fatta klass kan eventuellt i 17 § livsmedelsförordningen. Det blirgöras
då i praktiken de kommunala miljöförvaltningarna, tillstånd tillsom ger
detaljhandelsförsäljning eller servering öl, dvs. myndighetav samma som
ändå skall godkänna lokalerna från livsmedelshygienisk synpunkt.

En allmän uppfattning åldersgränsen år förär 18 både servering ochatt
detaljhandel fortfarande bör gälla. Ingen ändring föreslås. Avskaffas tillstånds-
plikten för öl klass bör möjlighet införas i lagstiftningen förbjudaatten

Ävenfortsatt försäljning eller servering missförhållanden uppstår.av om
andra sanktionsmöjligheter kan instiftas.

kritik framförDen allt har riktats försäljningen öl klass gällermotsom av
18-årsgränsen långt ifrån alltid iakttages. Ungdomens Nykterhetsförbundatt

UNF har i skrivelse 26 november 1992 till kommissio-Alkoholpolitiskaen
pekat på brister i âlderskontrollen vid detaljhandel med öl. UNFnen genom-

förde ölköpskontrolls.k. 3 oktober 1992, där ungdomar i åldrarna till11en
år,17 de flesta mellan och år,13 15 skickades olikatill butikervarav var

hela landet för köpaöver öl klass II. Totalt genomfördes försök.319 Vidatt
tillfällen200 fick ungdomarna inhandla och vid 119 tillfällen fick de inte

köpa. Flera ungdomar fick köpa öl klass under år.14 Det isom var var
huvudsak vanliga livsmedelsbutiker besöktes. Detta uppenbara brott motsom
LHD:s bestämmelser visar framför allt bristande respekt för den lag-en
stadgade åldersgränsen.

Kommissionen har ingen anledning länsstyrelserna skulle ha slarvatanta att
med prövningen ansökningarna öltillstånd för de butiker sålde ölav om som
till ungdomar under 18 år. Problemet i stället det praktisktär aldrigatt taget
förekommer någon tillsyn detaljhandelsförsäljningen. Anledningen till dettaav

bristande för handläggningär LHD-ärenden och läns-varkenattresurser av
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styrelser, eller polismyndigheter prioriteratkommuner har denna tillsynsupp-
gift. Både länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn har koncentrerats till
serveringsställen med tillstånd för starkare drycker öl klass II. UNF har iän
praktiken utfört tillsyn i läge inte prioriteratsresursknapptetten som av myn-
digheterna.

till ölförsäljning5.8.3 Förslag regler för

Kommissionen föreslår den har godkänd livsmedelslokal enligt 22att som en
§ livsmedelslagen och 16 eller 37 § livsmedelsförordningen fâräven rätt att
bedriva detaljhandel med eller servering klass MiljöförvaltningenII. börav
meddela kommunens socialnämnd motsvarande vilka lokaler har fått ettsom
dylikt godkännande. införsI LHD regel detaljhandel med elleratten om ser-
vering öl dessutom endast får bedrivas försäljning eller serveringav om av

också sker i lokalen. Bestämmelserna i servering ellerLHDmatvaror attom
försäljning öl inte får ske till kan inte ha fyllt 18 årantasav personer som

märkbart påverkadeeller alkohol eller berusningsmedel behålles.är annatav
Kommunens skyldighet tillsyn detaljhandels- och serverings-utöva överatt att
ställen för öl följer bestämmelserna i särskilt i specialmoti-LHD markeras
veringen till 69 Miljöförvaltningamas tillsynsskyldighet livsmedels-över att

uppfyllerlokalerna de livsmedelshygieniska förutsättningarna finns i livs-
medelslagen och kvarstår dessutom oförändrad.

Kommissionen finner det förklarligt alkoholpolitiska skäl kom-äratt attav
och länsstyrelsernas tillsynsverksamhet i dag huvudsakligen inriktasmunernas

servering spritdrycker, vin och starköl. Den LHDLVM-utredning-mot av av
föreslagna kommunaliseringen tillståndsprövning och tillsyn enligt LHDen av

kan skapa bättre förutsättningar för väsentligt utbyggd tillsynsorganisation.en
Kontroll med serveringstillstånd och butiker säljeratt restauranger attav som

följeröl bestämmelserna i LHD kan knyta till socialtjänstens uppsökandean
verksamhet. laglig grund vid sidanEn bestämmelserna i LHD social-ärav
nämndernas åligganden enligt § socialtjänstlagen.11 Om problem med nykter-
het och ordning har uppstått eller försäljningservering konstaterats ske tillom
underåriga skall lagstiftningen det möjligt förbjuda fortsatt detaljhan-göra att

Ävendel eller servering. andra sanktioner skall kunna tillgripas. Kommissio-
föreslår § för65 ändras detta ändamål.attnen

Kommissionens förslag innebär förmodligen initialt ökning antaleten av an-
sökningar till miljöförvaltningarna godkännande livsmedelslokal. Miljö-om av
förvaltningarna får kompensation för detta i och med ansökningarna äratten
avgiftsbelagda. På lite längre sikt bedömer kommissionen emellertid denatt
föreslagna förändringen inte kommer innebära något merarbete förstörreatt
miljöförvaltningarna. Den totala resursåtgången hos berörda myndigheter för
prövning ansökningar tillstånd för detaljhandel med eller serveringav om av
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Ändringen innebärdock minska betydligt. troligenöl klass kommer attatt
sammanhang vadsäljas och i del andraöl kommer kunna änatt serveras en

i grillbarer och butiker med begrän-tillåtet för närvarande,är t.ex. mersom
utspridd,Emellertid ölförsäljningen redan i dagsad matvaruhandel. är t.ex.

närlivsbutiker.bensinstationer och kvällsöppna Denfinns öl många som
Ävensvårigheter hitta inköpsställen.vill köpa knappast någraöl har större att

försäljningsställen för torde utbyggdmarginell ökning antaletmed enen av
sanktionsbestämmelser införstillsynsverksamhet och de särskilda som ge

ölhanteringen vadförutsättningar för totalt bättre kontroll än ärsett av somen
underåriga det möjligtfallet i däremot säljs tilldag. Om är att genom en

straffbestämmel-administrativ sanktion förbjuda verksamheten. Dessutom är
uppsåtligen eller oaktsam-tillämpliga. stadgas deni 76 § Där att som avserna

kanalkoholdrycker i strid 11 § till någonhet säljer eller utlänmar mot som
föreskriven ålder skall dömas för olovlig dryckeshante-inte ha uppnåttantas

månader.till eller fängelse i högstring böter sex

Partihandel med öl5.8.4

egentligpartihandelstillstånd så få de inte någonAnsökningar utgörär attom
föreslår tillståndsplik-tillståndsmyndigheten. Kommissionenbelastning för att

får be-för ärendekategori behålles tills vidare och partihandeldenna attten
tillstånd.drivas bryggerier och andra tillverkare drycker särskiltutanav av

Socialdepartementetfråga dessutom pågående utredning inomDenna tangerar
ske EES-perspektiv.hur försäljning starköl till skall irestauranger ettom av

Partihandelstillständ flera möjliga lösningar.är en av

Tillsynsverksamheten5.9
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Inledning5.9.1

Alkoholförsäljning och alkoholservering har sedan länge reglerats i svensk
Över-lag. Under 1900-talet har restriktionerna vid flera tillfällen.omprövats

serveringsreglerna kan ha haft syftetdet förtydliga ochsägas attsynen av
förenkla de regler visat sig svåra tillämpa slopa regleratt samt attsom som

roll. Införhar spelat sin varje lagändring har gjortsanalys möjligaut en av
alternativ detaljeradtill regelstyrning. En aktiv tillsyn har då fleraien avse-
enden bedömts kunna väl så goda alkoholpolitiska effekterge som en norm-
styrning in i minsta detalj. Tendensen har varit försiktig utveckling moten en
mindre och mindre detaljerad lagstiftning. Samtidigt har lagstiftarensträng
betonat vikten kontroll och övervakning bestämmelser-attav en noggrann av

verkligen efterlevs. Olika modeller för hur tillsynsverksamheten skallna
under årensbedrivas har skapats lopp.

Den nuvarande lagen, LHD, infördes 1978. Lagstiftningen åter före-är nu
mål för och förändring. Två statliga kommittéer, Alkoholpolitiskaöversyn
kommissionen och LHDLVM-utredningen, har tillsatts bland för dettaannat

direktivenändamål. I till kommissionen onödiga regler bör utmönst-attanges
vi också bör slå vakt och, där behövs, förtydligadet ochattmenras om

skärpa regler har god alkoholpolitisk effekt. Samtidigt konstateras isom
direktiven till LHDLVM-utredningen länsstyrelsernas möjlighet utövaatt att

enlighet lagstiftarenstillsyn i med intentioner drastiskt har minskat. Svag-
heterna i tillsynen har belagts i flera utredningar. Propåer behovetom av

kontrollförstärkt serveringsverksamheten och detaljhandeln med haröver
flera håll inkommitfrån till både Alkoholpolitiska kommissionen och

LHDLVM-utredningen.
framgår lagtexten tillståndsmyndighetenDet beslutar eventuellaattav om

sanktioner 64 § och länsstyrelsen har huvudansvaret för tillsynen 69 §.att
Vidare framgår det 58 § länsstyrelsen tillståndsmyndighet. I LHDäratt

således och myndighet för tillständsprövning, tillsyn ochansvarar en samma
sanktioner. lagstiftningenI den Alkoholpolitiska kom-översyn görsav som av
missionen och LHDLVM-utredningen fråganställs det lagfästaom samman-
hållna för de funktionerna behållas tillståndsprövningenskalltreansvaret om
förs till kommunerna.över

5.9.2 Bakgnmd

1946 utskänlcningsrättigheterna förbehållnaFöre systembolagen enligtvar
års rusdrycksförsäljningsförordning.1937 Kontrollen utskänkningenav

systembolagensutövades dels tjänstemän, särskildadels kontroll-av egna av
delegationer. Efter 1946 rådde det förhållandet systembolag ansökteatt om
tillstånd för rusdrycksutskänkning, vilka sedan, för kunna utnyttjas, över-att
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ankom dåeller allmännyttigt restaurangbolag. Detpå enskildläts restauratör
rusdrycksförsäljningsförordningens efterlevnad.övervakapå länsstyrelsen att

kommunalnärrmd skulle tillsepolismyndighet ochVederbörande även att
faktiska utövades dock tillföreskrifter iakttogs. kontrollenförordningens Den

restauranginspektörer,kalladesystembolagens direktörer,del samtstor avav
egentligaformellt fortfarande deSystembolagenkontrolldelegationerna. var

utskänkningsrättigheterna.bärarna av
mindre lämplig.ordningen från flera synpunktertiden ansågs den valdaMed

detaljhandeln med rusdryckeruppgift ombesörjaSystembolagens primära att
utskänkning, gjordesjälva inte fick bedrivaförhållandet bolagenoch det att

meddelas utskänkningstillstånd sedanskulleologiskt bolagendet att som
kontroll utskänkningenöverföras till Denendast skulle över somannan.

uppnås med andra och enklare medel.kunnaerhölls detta sätt syntes
utskänkningskungörelse åligger det länsstyrelsenårsFrån och med 1971 att
nykterhetsförhållanden och skötseln utskänk-skaffa sig kännedom avomom

polismyndigheter, kommu-i samarbete medinom länetningsställena samt att
sammanslutningarmyndigheter elleroch andra berördanala socialvårdsorgan

utskänkning rusdrycker. Den-ordning och trevnad vidför nykterhet,verka av
utskänkningskungörelsen hade Riks-alltjämt. Enligtbestämmelse gällerna

innebar verketvilket blandskatteverket det centrala tillsynsansvaret, annat att
verksamhetsområdet.enhetlig lagtillämpning inomfrämja riktig ochskulle en

1978 då också lagen han-överflyttades till SocialstyrelsenfunktionDenna om
tillståndsmyndig-rolldrycker trädde i kraft. Länsstyrelsernasdel med som

särskildregionala tillsynen förstärktes. Enhuvudansvariga för denheter och
samlat beslutsunderlagtill uppgift redovisaberedningsgrupp, hade att ettsom

frågorna vid införandet LHD,de alkoholpolitiskaför regeringen avseende av
skulle restauranginspektör-handläggare benämnasföreslog länsstyrelsernasatt

Riksdagen fastställde i ställetutökas från 27,5 till 55.och antalet tjänsterer
ytterligare tjänster skullefann det uteslutet behovettjänster inte45 att avmen

till personalförstärkningenfrämsta anledningenkunna tillgodoses Densenare.
efterlevnad.tillsyn och kontroll lagensbehovet ökadav avvar

handeln alkoholdryckervikten medpropositionen till LHD betonadesI attav
snabbt åtgär-alkoholpolitiska missförhållanden kanövervakas effektivt så att

administrativa in-tillsynsverksamheten, liksomStarka befogenheter idas.
lagstiftningen.påföljder därför förts in i Igripanden och straffrättsliga har ett

främst skallpropositionen framhölls emellertid tillsynensärskilt uttalande i att
och tvångsmedel endastpå rådgivande och förebyggande insatserinriktas att

följande.skall komma till begränsad användning, enligt

serveringen och detaljhandelnTjänstemannen skall verka för att av
i enlighet med gällande bestäm-alkoholdrycker inom länet bedrivsmed

trevnad och ordningmelser föreskrifter nykterhet,och upprätt-samt att
hand lita till individuellhålls försäljningsställena. Han bör i första



Alkoholpolitiska kommissionens förslag 137

information till rättighetshavare, försäljningsföreståndare samt restau-
och butikspersonal. När missförhållanden ådagaläggs bör han sökarang-

åstadkomma rättelse i första hand frivillig överläggningarväg genom
tillståndsinnehavaren.med För dessa uppgifter skall kunna fullgörasatt

krävs samarbete med polis- och socialmyndigheter andraett gott samt
myndigheter, institutioner och organisationer engagerade i alko-ärsom
hol- och nykterhetsvårdsfrågor i länet. Det särskilt viktigtär att
tjänstemännen har fortlöpande samarbete med de sociala central-ett

i olika kommunerna.nämnderna de ...

Huvudansvaret för den regionala och lokala tillsynen ligger således sedan
lång tillbakatid hos länsstyrelsen, dessutom förvaltningsmyn-harsom ensam
dighets befogenhet tillgripa sanktioner. Sedan rapporteringsskyldighet in-att
fördes år 1982 för kronofogde- och skattemyndigheter har tillsynsarbetet väs-
entligt förändrats. Arbetet har kommit inriktas avslöja ekono-att attmer
miska oegentligheter. Fältverksamheten i syfte motverka alkoholpolitiskaatt

Ävenmissförhållanden har fått mindre framträdande roll. det kanen om
riktas principiella invändningar ekonomisk kontroll bedrivs inommot att

för har detLHD, visat sig hotet eventuell återkallelseattramen om av serve-
ringstillstånd kraftigt verkande medel för höja skattemoralen ochär ett att
förmå fullgöra sina förpliktelser samhället. Läns-restaurangägare att gentemot
styrelsernas alkoholhandläggare bidrar med sin kontroll tillstândshavarnasav
ekonomiska skötsamhet till samhällets åtgärder den ekonomiska brottslig-mot
heten.

inspektionerLänsstyrelsernas på platsen serveringsställena har således fåttav
tillbaka,träda dels totalt minskade dels tillstånds-attp.g.a. resurser, p.g.a.

prövningen tagit tid i anspråk dels det arbetetökade med densamtmer p. g.a.
ekonomiska kontrollen. Antalet serveringsställen detaljhandelsställen föroch
öl klass II har ökat så kraftigt det har blivit omöjligt för länsstyrelsernaatt att
upprätthålla regelbunden inspektionsverksamhet betydelse. Särskilt ien av
glesbygdslänen handlar det dessutom så långa avstånd till mångaom av res-

inspektionerna kan behöva kombineras med övernattningar.taurangerna att

tillsyn5.9.3 ochInre yttre

Länsstyrelserna brukar skilja s.k. inre tillsyn. tillsynoch Med inreyttre
kontroll uppgifter från olika främstmyndigheter, i frågor ekono-avses av av

misk hit hör undersökningar tillståndsinnehavaresMen vandelävenart. av
och uppföljning andra myndigheters restauranginspektioner. Vidare följsav
företagens försäljningssiffror halvårsrapporter från tillståndshavarna.genom
Till den inre tillsynen ocksåräknas fortlöpande övervakning restau-en av

marknadsföring och dylikt. tillsynenDen yttrerangernas genom annonser
består inspektioner serveringsställen såväl kvällstiddag- ochav av som
genomförs i viss utsträckning i samråd och samarbete med kommunerna och
polismyndigheterna.



förslagAlkoholpolitiska kommissionens138

frånhar gradvis minskats 45alkoholhandläggare vid länsstyrelsernaAntalet
skett antingenresursminskning hartill 35 tjänster 1992. Dennatjänster 1978

fast-del iuppgifter inom länsstyrelserna ellerförmån för andratill som en
frånserveringstillstånd ökattid har antaletställda sparbeting. Under samma

serveringstillståndAntalet ansökningartill 8 000 stycken.drygt 3 000 omca
och blandunder tidsperioden,också fördubblatsolika slag har änmerav
tid.kraftigt på Dessatillfälliga tillstånd ökathar ansökningarannat senareom

serveringstillstånd.i statistiken antaletingår inte över
tillståndsansökningarförklarligt arbetet medbakgrunddennaDet är attmot

Tillståndsprövning-inspektionsverksamhet.tillsynsarbete ochundanhar trängt
riktning ochbeslut i ellerpåtaglig, leder alltid till är mät-är annanenmeren

hålla jämnaHandläggningen måstehandläggare.i arbetsmängdbar stegper
sökande och andraundvika balanser. Deärendetillströmningen förmed att

verkligen blir handlagda. Dettaansökningarnabevakar ocksåmyndigheter att
sinalkoholhandläggare i daglänsstyrelsernashuvudorsaken tillär att av ar-

% till tillsyn.endast 20% tillstândsprövning och80 tillbetstid använder caca
tillsynsverksam-arbetstidmindrelänsstyrelserEtt ärmuägnar t.0.m.par

heten.
förutse,inteutredningen APUkunde AlkoholpolitiskautvecklingDenna

länsstyrelsernas tillsyn:slutbetänkandeskrev i sittdennär om

beståkommerrestauranginspektörernas arbeteStörre delen att av enav
lagd vid tillsynmed tonvikteninspektionsverksamhetuppsökande attav

olägenheter.alkoholpolitiskainte medför någraserveringen
lagstiftning,proposition ochockså i uttryck ivilken komavsikt,APU:s var

försvagas.skulle förstärkas intetillsynsverksamhetenatt -
i förstahandlartillsynen,restauranginspektionerna, dendirektaDe yttre

påkontroll ungdomarordning,nykterhet ochkontrollhand samt avom av
helger.kvällar ocharbetstidofta under obekvämoch skerrestaurang sena

ordi-i regel undersker däremotekonomisk skötsamhetbristandeKontroll av
den inresin karaktär. Iskilda tilltillsynkontorstid. ochnarie Inre äryttre

vilket ocksåskattemyndigheter,ochmed kronofogde-ingår kontaktertillsynen
tillsyn-föraLHDLVM-utredningens förslag överframgår 69 § LHD. attav
någonetablerabehöverinnebär kommunernasuppgifterna till kommunerna att

tillständshavar-bevakaför kunnadessa myndigheterkontakt medform attav
skötsamhet.ekonomiskanas

tillsynKommunal5.9.4

Övervakning kommunali första handordning normaltnykterhet och är enav
kommu-Socialtjänstlagen. Iframgår 11 §blandangelägenhet, vilket annat av
för dettapersonellapolisens insatserockså vid sidanñnns resurseravnerna

Möjlighet finnsbetydande lokalkännedom.ändamål och dessutom att geen
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kommunerna tillsynsavgifter för de kostsamma restauranginspek-rätt att ta ut
tionerna ofta måste utföras obekväm arbetstid. Ges kommunernasom upp-
giften sköta den direkta utskänkningskontrollen kan den naturligt knytaatt an
till socialtjänstens uppsökande verksamhet. Om tillståndsprövningen kommu-
naliseras torde detta vidare innebära kommunens motivation för tillsynatt av

ökar. Det också självklarhet länsstyrelsernaär närmastrestauranger atten
med alkoholhandlåggare35 inte med godtagbart resultat kan klaragärna attav
inspektera landets 8 000 serveringsställen. Därutöver har de tillsynsskyldig-ca
het 200 tillstånd för trafikservering, 6 000 serveringstillstånd föröver ölca ca
klass 13 000 detaljhandelstillstånd för klass II.samt ca

Enligt 69 § skall länsstyrelser, socialnämnderLHD och polismyndigheter
övervaka efterlevnaden bestämmelserna i lagen. praktiken har detI dockav

sigvisat dessa myndigheter olika skäl många gånger prioriterat andraatt av
arbetsuppgifter. Här har redovisats hur länsstyrelsernas harovan resurser
förändrats sedan LHD trädde i kraft år 1978. Lagstiftarnas intentioner genom
åren förstärka tillsynen har hindrats arbetet med tillståndsansök-att attav
ningar ökat och tagit allt del främst länsstyrelsernas istörreen av resurser
anspråk. Eftersom det i har varit arbetar medstort sett personersamma som
både tillståndsprövning och tillsyn har följden blivit det skett gradvisatt en
förskjutning tillståndsprövning och mindre tillsyn.mot mer

Under år 1991 remitterades drygt 2 000 tillståndsansökningar till kommuner-
för yttrande. Det finns således viss i landets kommuner hanteraattna en vana

dessa ärenden. Emellertid fanns det år 1991 drygt 16 000 diarieförda ärenden
hos länsstyrelserna. Enligt 60 § remitterasLHD till kommunerna endast
nyansökningar och ansökningar utökat dryckessortiment exempelvis frånom
vin och starköl till omfatta spritdrycker. Stora ärendegrupperävenatt som
ägarskiften och tillfälliga tillstånd behöver däremot inte remitteras till kommu-

enligt LHD. Dessa ansökningar kan emellertid så komplicera-nerna vara nog
de handlägga. Genomförs LHDLVM-utredningens förslag föra överatt att
såväl tillståndsgivning tillsyn och sanktioner till kommunernaävensom
betyder det kommunerna i framtiden skall behandla alla tillstånds-att typer av
ansökningar. Flera dessa ansökningar innehåller exempelvismomentav
bedömning finansieringsplan och ekonomisk skötsamhet kommunernaav som
inte tidigare konfronterats med. Självfallet kan kommunerna byggamycket väl

kompetens för all tillstândsprövning enligt LHD, det kan sintaupp en men
tid. detta perspektiv finnsI det uppenbar risk arbetet med tillstånds-atten
ansökningarna under de kommande åren eller mindre helt läggernärmast mer
beslag på kommunernas för LHD-frågor. Risken för kommunernaattresurser
skulle gå utveckling till länsstyrelserna gjort påhar det härmötessamma som
området kan inte negligeras.

Alkoholpolitiska kommissionen vill understryka kraftfull och väl fun-att en
tillsyngerande tillräcklig omfattning förutsättning för kommissionensärav en
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regel-lagstiftningen. Förslagenoch förenklingarändringarförslag till omav
tillstånds-Kommunaliserassåledes varandra.betingartillsynochsystem om

kommunalorganisationlämpligfrågantillsyngivning och är ange-enom
gradi varierandetillämpas kanorganisationsmodellerlägenhet. De som

tidigareför tillsyn. Som nämntsverkligentill avsättsmedverka att resurser
lämpligt fungerabedömssåuppsökande verksamhetsocialtjänstens närkan

möjligtfulltvidareverksamheten. Detbas för ärorganisatorisk attsom en
tillståndsprövningenadministrativasärskilja dentillsynenfrån den rentyttre

s.k. inreskötsarnhet, denekonomiskatillståndshavarnaskontrollenoch av
LHD-tillämpningen kanfunktionerdessahålla isärtillsynen. Genom att av

serveringstillståndansökningarhandläggningenförminskarisken att omav
kom-uppbyggnadentillsynsarbetet. Ilika viktigaminstundan dettränger av
bidraaktivtalkoholhandläggarelänsstyrelsernasbörtillsynsverksamhetmunal

välkan mycketsådant stödområdet. Etterfarenhet och kompetenssinmed
tillsynsroll.framtidalänsstyrelsernasförinom ramenges

ingripandenAdministrativa10

bakgrundAllmän5.10.1

alkoholpolitiska regelsystemet äri detprincipernagrundläggande attdeEn av
alko-försäljningsanktioner. Omleder tillbestämmelsernaöverträdelser avav

ordning ellerochnykterhetfrågaolägenheter iföranlederholdrycker omom
möjligheterinnehållalagstiftningenefterföljs skalli lagen intebestämmelserna

påföljderstraffrättsligaoch§§ingripanden 64,administrativatill
Även fårfrivilligsökas väghand böri förstarättelse§§.72, sam-om
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problem med utskänkning ochingripa regelbrotthållet inte tveka att mot om
förenklade och tydligare regleruppstått. perspektiv meddetaljhandel har I ett

antalet serveringstill-förrnodad fortsatt ökningför tillståndsgivning och en av
fungerar. Aktiv och för-sanktionssystemet verkligendet viktigtstånd är att

sanktioner skall motverkamed väl avvägdastärkt tillsyn tillsammans upp-
ordning.med framför allt nykterhet ochproblemkomsten av

handeln med alkohol-särskilt viktenpropositionen till LHD betonasI attav
missförhållanden snabbt kanså alkoholpolitiskaövervakas effektivtdrycker att

skall inriktas på rådgiv-också åtgärderna främstSamtidigt uttalasåtgärdas. att
endast skall komma tillinsatser och tvångsmedelförebyggandeande och att

användning.begränsad
enligt följande:enligt § kan inordnasingripanden 64

Återkallelse tillståndav
slag dryckerBegränsning i fråga2. om av

Varning
Särskild föreskrift4.
Återkallelse föreståndare ellergodkännande ersättare5. avav

rörande handel medutvecklat i BestämmelserSocialstyrelsen harSom
drycker:

det finnsåtgärderna efter deras stränghet. OmskallLänsstyrelsen pröva
eller särskildåtgärd inte kan varningbehövs,anledning strängareanta att

tills vidare eller viss tid,fråga. Aterkallelser kan gällaföreskrift komma i t
åtgärdeller två veckor rättigheten,suspension för utan atten somen avex

frågaBegränsning idock kan mycket verksam.alltför ingripande varavara
Härmed åsyftas öl,viss eller vissa slag drycker.drycker kan avse avom

begränsning inte gällaspritdrycker. Däremot kan dennastarköl, vin och
inskränkningföreskrift kan exempelvis innebäradryck.viss enstaka En av

med ellerservering, minskad tid för detaljhandel öltider förlokaler eller
dylikt.

vid konstateradestränghetsregeln den primära åtgärdenInnebörden är attav
serveringstillståndet. Finner länsstyrelsenmissförhållanden återkallaär attatt

åtgärd kan i stället mindrerättelse åstadkommas så ingripandekan utan enen
möjlighet till suspension iomfattande åtgärd användas. Den omnämnssom
praktiskt aldrig kommit till använd-Socialstyrelsens allmänna råd har taget

prövningen åtgärdsären-Skälet länsstyrelsernaning. är ettatt menat att om av
serveringstillståndet återkallas för viss tid innebär detta i regelde visar kanatt

tillämpningskulle kunna återkallas i sin helhet. Med dennatillståndet ävenatt
definitiv återkallelse.stränghetsregeln i 64 § blir det korrekta beslutet Där-av

effektiv åtgärd allför sällan.med har sannolikt mycket använtsen
instansordning 1990 varvid besvär länsstyrel-Sedan genomförts överen ny

anförs vid inte tidigare Socialstyrelsen harbeslut kammarrätt och somsernas
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kammarrättsdomar harförskjutning rättspraxis kunnat märkas. lockså aven
bifallits i högre utsträck-beslut återkallelsetillståndshavares besvär över om

återkallelsedomskälen framgår kammarrättenning tidigare. Avän ansettatt
följdföregående varning. Enkraftig åtgärd tillgripaför att utan avvara en

län utfärdat internalänsstyrelsen i Stockholms 1991exempelvisdetta är att
följande:sanktioner skall tillgripas enligtför olikariktlinjer när

missförhållanden:vid konstateradeRiktlinjer för åtgärder

Åldrar tillfälle varning.Minderåriga vid ett -
tillfälle efter varningYtterligare ett -

återkallelse.
vidoch överservadeberusningsnivå Berusade gästerHög ett
sådanatillfälle- varning. Ytterligare-

återkallelseinom årobservationer ett -
föreskrift.lämplig åtgärdeller annan

vid tillfälle erinran.närvarandeFöreståndareersättare ett -
tillfällen varning. Allvarli-Upprepade -

godkännan-brister återkallelse avga -
det.
Finns tillstånd föreläggandeDrinkbarsjälvservering attom-

efter-upphöra med verksamheten.
varning.rättelse -

gällande tillstånd vidServeringstider Brott ettmot
tillfälle varning. Upprepade förseelser-

återkallelse.-
gällande lagstiftning vidBrottReklam ettmot

varning. Upprepade förseelsertillfälle -
återkallelse.-

perioden 1989-nedanstående tabell antalet åtgärdsärenden underI presenteras
från Socialstyrelsen emellertid funnit1991. Uppgifterna har hämtats attsom

Åtgärderfrån inte fullständig. enligt 66 §rapporteringen länsstyrelserna är
i Några beslut enligt första stycket harendast andra stycket lagtexten.avser

tidsperiod.inte förekommit under denna
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År 19911989 1990

Åtgärder enligt
28 27återkallelse 2364

Åtgärder enligt
varning64 eller

94föreskrift 76 72
Åtgärder enligt
65 § -- -
Åtgärder enligt

1010 9§66

109 131109Summa:

Åtgärd fall:tillgripas i följandeenligt 64 § skall
och ordningOlägenhet i fråga nykterhetom

överträdelse bestämmelserLHD:s2. av
överträdelse föreskrifter med stöd LHDavav

gäller inte längretillståndets meddelandeFörutsättningar vid4.
personlig lämplighetuppfyller inte längre kravenTillståndshavaren5.

viktigt serveringenansåg detAlkoholpolitiska utredningen APU att av
målsättning medformer. särskildskedde under ordnade Enalkoholdrycker

ordning,restaurangområdet länge varit tillsealkoholpolitiken på har att att
alkoholdrycker.samband med serveringnykterhet och trevnad råder i av

regler för serveringen.också grundläggandebetonades APUDetta somav
exempelutskänlmingen inte får medföra tillMed ordning menade APU attatt

också defi-Ordning kanomgivningen skulle bli störda.eller boende igäster
kontroll,situationen helt underpersonalen harnieras råda när restaurangen

också ingå sanitärakommissionen börordningsbegreppetinte Itvärtom. anser
krimi-och utanföromgivningshygieniska olägenheter ioch samtrestaurangen

ansågs inne-Nykterhet APUnell narkotikaförsäljning.verksamhet, t.ex. av
kontroll-tillfredsställande skulle kunnabära restauranggästerna sättatt ett

ansåg slutligen innebära situa-sitt uppträdande och tal. Trevnad APU attera
flertalet Dettationen i upplevs trivsam gäster. ärrestaurangen avsom

praktiken.subjektiv knappast gjorts iemellertid mycket bedömningen som
sammanhang. Nykterhettrevnad behöver inte användas i dettaBegreppet

formerna för hur alkohol-ordning enligt APU:s definitioner täcker väloch
vill peka begreppet nykter-servering bör bedrivas. Kommissionen dock att

olika innebörd olika märmiskor. Det kan därförhet i dagligt tal varages avav
förtydligande vill uppnå. bör klart framgåvärde med vad Det attett av man

alkoholserveringen bör återhållsamhet. En regel återhållsamske med om
servering bör kunna storkonsumtion och berusningsdrickande. Denmotverka
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måtta.serverad alkohol på måste dricka med S.k.vill bli restaurangsom
tillåten, d.v.s den synbarligen påverkad alkoholöverservering år ärsom av

bli serverad ytterligare alkoholdryckereller andra berusningsmedel skall
och skall avvisas från serveringslokalen.

tillståndshavarens personliga lämplighet kan ledaNegativa förändringar av
till brotttill Exempelvis tillstândshavaren gjort sig skyldigsanktioner. somom

narkotikabrott, misshandel, trafiknykterhetsbrott.har anknytning till rörelsen,
iframhållits i propositionen 198182: 143 ändring LHDVidare har särskilt om

exempel personlig olämplighet skallekonomisk misskötsamhet äratt som
serveringstillståndet, misskötsamheten inteföranleda omprövning även omav

rörande handel med dryckerbrottslig. Socialstyrelsen har i Bestämmelserär
ekonomiskredovisat förutsättningarna för ingripande42-45 utförligts mot

misskötsamhetbrottslighet.

administrativatill beslutsmyndighet för5.10.2 Förslag
ingripanden

Även kommunalisering tillstândsgivningen kom-vidkommunerna avom en
tillstândsan-få betydligt fler och delvis heltarbeta med typeratt nya avmer

handlägga denna ärenden. Omsökningar finns dock att typ enen vana av
åstad-bestämmelserna i och rättelse inte kaninte iakttager LHDrestaurang en

beslut fattas sanktionerkommas på frivillig skall enligt 64 § LHDväg om
serverings-tillstândshavaren. Vid allvarliga överträdelser skallgentemot

tillståndet återkallas. har sedan länge tagits länsstyrelserna.Dessa beslut av
Frågan besluten administrativa ingripanden bör flyt-kan ställas ävenom om

verkställastill kommunerna. Sanktionsbeslut måste ibland kunnaövertas
skyndsamt högt ställda. återkallelseoch rättssäkerhetskraven mycket Enär av

betyderserveringstillstånd ingripande får allvarliga följder. Detärett ett som
bärkraftig.i de flesta fall restaurangrörelsen inte längre ekonomiskt Enäratt

flera förlorar sitt Handlägg-vanlig utveckling konkurs där arbete.är personer
ning åtgärdsärende ärenden föremål för eventuellt ingripan-s.k. ärettav som
de enligt kräver därför noggramihet, opartiskhet och juridiskt64 § LHD stor
kunnande. svårt tänka sig beslut återkallelseDet är att att ett ettom av serve-
ringstillstånd skulle kunna bli föremål för politisk omröstning i kommunal
närrmd. finns risk andra faktorer strikt alkoholpolitiskaHär iän vägsatt
beslutsunderlaget icke önskvärt risk för näringspolitiska hän-Ensätt.ett

flera kan bli arbetslösa eller intressekonflikt uppstår inomattsyn; personer
kommunen fall åtgärderi de kommunalt ägdaövervägs gentemot restaurang-

inte ovanligt stadshotellet i felaktigtDet drivs kommunal regi. Ettär atter.
återkallelsebeslut kan till överklagande till domstol. Emellertidrättas genom
kan tidsutdräkten under besvärstiden innebära tillfogastillstândshavarenatt
sådan ekonomisk skada konkurs oundviklig, s.k. inhibitionär ävenatt en om
ibland förekommer.
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ofta svåraskall tillgripas ingårsanktion enligt 64 §bedömningenI av om
departementschefenuttaladepropositionen till LHDskälighetsavväganden. I

serveringstillstånd exempelvisifrågasatt återkallelseprövningvidatt avav
alkoholpolitiska. Alkoholpo-vika förföretagsekonomiska överväganden måste

rättsäkerhetsskäl talade förmedAPU menade till ochlitiska utredningen att
Emellertidförsta instans.skulle länsrättsanktionsbeslut prövasatt somav

uppgift redovisa samlat be-tillBeredningsgruppen, hadeföreslog ettattsom
in-alkoholpolitiska frågorna vidavseende deför regeringenslutsunderlag

fortsättningsvis skulle beslutalänsstyrelsernaförandet LHD, ävenatt omav
tillflytta sanktionsbeslutensanktioner. Fråganadministrativavissa attom

UtredningenAlkoholhandelsutredningen 1985.fördomstol aktuellävenvar
länsstyrelsernasanktionsbesluten ligga kvar hosskäl för låtaanförde attsom

ochbli onödigt tungroddprocessföring i länsrätt riskerade attatt resurs-en
organisation ochsådanlänsstyrelserna bedömdes hakrävande samt att en

sank-allaväl skickade beslutade måstekompetens typerattatt avomanses
åsidosattes.rättssäkerhetskraventioner, utan att

promemorianiutredning presenteradgenomförde 1984 LHDRRV en om
iför sanktionemadet gälldealkoholdrycker. NärServering ansvaretav
iuppfattningardet ofta fanns olikaanförde RRVnuvarande regelsystem att

bordelänsstyrelser och kommuner. Länsstyrelsernasakbedömningen mellan
finnamed kommunerna försökadärför överläggningar gemensamengenom

promemoria övervägdesskall tillgripas. I RRV:spå sanktionernär ettsyn
enligtdelning tillständsprövningen LHD. Denförslag, innebar en avsom

Prövningenskulle kommunerna för.alkoholpolitiska prövningen avsvara
vidlämplighet skulle däremot ligga kvar läns-sökandes tillståndshavaresoch

ochtill samarbetet med skattemyndigheternabland hänsynstyrelserna amiat av
skisseradeuppgifter. Som alternativ till dettillgången till sekretessbelagda ett

regelsystem föreslog också länsstyrel-förslaget och vid oförändrat RRV attett
överenskommelser rimlig arbets-kommuner skulle träffaoch större enomser

undvikas. alternativfördelning, så dubbelarbete skulle kunna Ettatt annat som
tillstånds-formellt delegera delarframfördes länsstyrelsen rättatt att avgevar

tillprövningen viss utredningsverksamhet och tillsynsverksamheten kommu-

nerna.
kommunalt inflytandeAlkoholhandelsutredningen diskuterade ökat överett

samband mellansanktionsbesluten. Eftersom det enligt utredningen fanns ett
ocksådet tillsynsarbete bedrevs i och sanktionema bordekommunernasom

ha formell sanktioner. Alkoholhandel-kommunala beslutarätt attorgan en om
sutredningen ansåg dock de visserligen skulle kunnakommunernastörreatt
behandla sanktionsärendena tillfredställande mindredesätt,ett attmen

Ävenkommunerna knappast skulle detkunna klara denna ärendetyp. omav
viktigt kommunerna för ansågtillsynsarbetetstörreatt tog ettvar ansvar

Alkoholhandelsutredningen huvudansvaret för tillsynsverksamheten ochatt
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sanktionsbesluten borde ligga kvar hos länsstyrelserna. Utredningen ansåg
således sanktionsbesluten borde ligga kvar hos länsstyrelsernaatt att stormen
hänsyn borde till kommunernas synpunkter. mångaI fall skulle dettas vara
motiverat inhämta yttranden från sociälnämnderna i sanktionsärenden,att
innan länsstyrelsen fattade beslut.

Både RRV och Alkoholhandelsutredningen redovisade med andra ord tvek-
samheter inför överflytta sanktionsbesluten till kommunerna och föreslog iatt
stället andra lösningar för ändå kunna säkerställa kommunernas inflytande.att
Gemensamt gäller höga krav rättssäkerheten måste ställas vid beslutatt om
eventuella återkallelser serveringstillstånd. Länsstyrelserna har under årensav
lopp byggt erfarenhet på detta område och deras kompetensstor attupp en
fatta sanktionsbeslut har egentligen inte ifrågasätts. Länsstyrelserna har också

tidigare påpekats väl fungerande organisation för smidigt, opartisktattsom en
juridisktoch korrekt kunna besluta eventuella sanktioner.om

Mycket talar således för låta länsstyrelsen fortsätta beslutsmyndighetatt som
för sanktioner, det också viktigt kommunernaär tillförsäkras in-att ettmen
flytande sanktionerna, särskilt kommunerna föreslåsöver bli huvudansva-som
riga för den direkta tillsynen serverings- och detaljhandelsställen. En lag-av
teknisk möjlighet i denna riktning Alkoholhandelsutredningen före-är, som
slog, kommunerna skall tillförsäkras föreslå sanktioner. Initiativ-rättatt atten

kan fungera på det viset kommunrätten i sin tillsynsverksam-att om en som
het konstaterat missförhållanden serverings- eller detaljhandelsställe skall
särskilt framställa hos länsstyrelsen lämplig åtgärd enligt 64 § LHD.om
Länsstyrelsen skall då behandla sådan framställan s.k. åtgärdsären-etten som
de. Länsstyrelsen skall dock inte bunden följa kommunens rekom-attvara av
mendationer, måste fatta beslut bl.a. kommunen har rätt över-attmen som
klaga. Till skillnad från domstolar skall länsstyrelsen, enligt kommissionens
förslag, självmantäven frågor för beslut eventuellt administrativtta upp om
ingripande. Beslutsunderlag kan länsstyrelserna inhämta från kommunerna och
polismyndigheterna inom för sin framtida tillsynsroll. Självfallet detärramen
också möjligt för länsstyrelsen inspektioner på serveringsstället.göraatt

Sammanfattningsvis kommissionen sanktionsbeslut framdelesävenattanser
bör uppgift för länsstyrelsen kommunen bör tillförsäkrassamt attvara en
initiativrätt i frågor administrativa ingripanden.om

5.10.3 Förslag till utformning sanktionssystemetav

De olika sanktionsmöjligheter finns i LHD har för sig ochsom var samman-
väl avvägda och tillräckliga de myndighetertagna och organisatio-ansetts av

Alkoholpolitiska kommissionen varit i kontakt med. Den kritikner som som
har riktats sanktionssystemets utformning har främst gällt dels åtgär-mot att
der misskötsamhet ibland kan behövas in snabbaremot sättas vad dagensän
regler medger och dels den s.k. stränghetsregeln.
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står inte riktigtstränghetefter derasskall åtgärdernalänsstyrelsen prövaAtt
tillsyn ochtill LHDi propositionenmed uttalandenaöverensstämmelsei att

förebyggande insatser ochochrådgivandeskall inriktaskontroll främst att
logiskanvändning.begränsad Entillendast skall kommatvångsmedel mer

nåsmissförhållanden inte kandärför rättelseordningoch praktisk avvore om
sanktionanvänder sigi första handlänsstyrelsenfrivillig väg att somav en

förseelser tillgripsupprepadeeffekt. vidför Försttillräckligbedöms att ge
omedelbarhindra beslutprincip skall dock inteåtgärder. Dennasträngare om

ådagalagts.oegentligheter haråterkallelse ifall mycket grava
utformning sanktionssys-föreslårkommissionensAlkoholpolitiska aven ny

följande.enligttillståndsbunden verksamhetdet gällernärtemet

Varning
föreskriftSärskild

Suspension
Återkallelse

återkallelseInterimistisk

kombineraskanfrån länsstyrelsentillrättavisningskriftligVarning är somen
varningen upplysasskall iföreskrift. Tillståndshavarensärskildmed attom

serveringstillståndeti lagen kanbestämmelsernaånyo bryterhan motom
eller återkallas.begränsaskomma att

frivillighar skedär rättelse inte kunnat över-åtgärd används,Denna genom
all-mindreförseelsenlänsstyrelsen bedömereller då ärenskommelse, att av

föreskrift.med särskildVarning kan kombinerasvarlig art.
servering drycker,begränsning i frågaföreskrift kanSärskild avomavse

inskränkningellerutskänkning tillåten,inskränkning lokaler där är ser-avav
föreslårKommissionennuvarande regler.enlighet medveringstider, im.m.,

självserveringdrinkbar och.tillstånden föravsnittpunkt och 5.65.1.5se att
självservering och drink-medlagstiftningen. Om problemskall utmönstras ur

finneri de fall länsstyrelsenföreskrivasuppstått kan bordsserveringbar har
ordning.till nykterhet ochmedverkadetta kanatt

Underför viss tid.serveringstillståndet återkallasinnebärSuspension att
missförhållanden,tillståndshavaren åtgärdaföreskriven tid åläggs att m.m.

därför användasföreskrift och skallkraftigare åtgärd särskildDetta änär en
definitiv återkallelsebedömerförseelser, där länsstyrelsenvid allvarligare att

nödvändig.inte är
föreslås19909l:s24002 Larsson smotion till riksdagen TorgnyI attaven

tillstånd.tid återkalla Dettamöjlighet till för visslag stiftas ettattsom geren
Kommunstyrel-preventiv verkan.enligt motionären framför allt fåskulle en

kommunfull-föreslagithar i utlåtande 1992:164 RVIi Stockholm attettsen
i uppdrag uppvaktakommunstyrelsenmäktige skall besluta attatt rege-om ge

påföljder vid brott reglernaalkoholpolitiska kommission angåenderingens mot
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Åtgärdsprogramför serveringstillstånd. dettaI droger och alkohol-mot
missbruk i Stockholm framhålls särskilt möjligheten dra in serveringstill-att

Önskemålstånd för kortare tid. tydligare möjligheter för korttidsåterkallel-om
har också framförts till kommissionen från alkoholhandläggare vid länssty-ser

relser och kommuner. I Alkoholpolitiska kommissionens och LHDLVM-
utredningens enkät 1992 tillämpningen farms fråganLHDgemensamma om av

suspensionkorttidsindragning serveringstillstånd med. En mycket kraf-om av
tig majoritet respondenterna länsstyrelser och kommuner önskade därvidav
bättre förutsättningar i lagen för sådan åtgärd.en

suspension skall kunna tillgripas till exempel vid nödvändig ombyggnad av
lokal brandsäkerhetsskäl,av livsmedelshygieniska skäl, restaurang-av av
mässiga skäl, elleretc. utredningstekniska skäl exempelvis utredningav av
misstänkt bulvanförhållande där uppenbar misstanke föreligger. Suspensionen
bör omfatta längst månad.en

Återkallelse serveringstillståndet skall tillgripas vid olägenheter iav grava
fråga nykterhet och ordning, vid upprepade överträdelser lagens be-om av
stämmelser eller vid allvarlig ekonomisk misskötsamhetbrottslighet. Beslut

återkallelse skall fortsättningsvis kunna fattasäven förutsättningarnaom om
för tillståndets meddelande inte längre gäller.

Interimistisk återkallelse beslut omedelbart förbud fortsattär ett motom
utskänkning i avvaktan beslut återkallelse i vanlig ordning. Från mångaom
håll har kritik framförts sanktionssystemet ibland fungerar alltför lång-attom

Alkoholhandelsutredningen skriver i sitt delbetänkande 1985:samt.

framhållitsSom under utredningsarbetet kan det ibland uppstå sådana
missförhållanden det angeläget snabbt ingripaär med kraftigtatt att en
verkande sanktion. Ett omedelbart återkallande tillstånd kanettav vara
befogat både serveringsrörelsenär har vållat allvarliga alkoholpolitiskaen
olägenheter och omfattande ekonomiskanär oegentligheter har konstate-
rats.

Stockholms socialförvaltning har i skrivelse 1992-07-09 till kommissio-en
begärt myndigheterna vid allvarligare förseelser möjligheterattnen attges

omgående återkalla serveringstillståndet. Socialförvaltningen skriver:

I den allmänna debatten i massmedia och bland företrädare för de poli-
tiska partierna det vanligär uppfattning bör eftersträvaatten man en

tillståndsgivning frångenerös samhällets sida, detta skall kom-attmen
bineras med kontroll snabba och effektiva åtgärder frånsamten noggrann
myndigheternas sida i sådana fall, då tillstånden missköts, t ex genom
försäljning alkohol till minderåriga. Verkligheten i dag emellertidav ser
helt annorlunda Genom lagstiftningens brister blir samhällets reaktionerut.
inga-lunda snabba och effektiva, i stället långt utdragna och oftastutan
verkningslösa. Socialförvaltningen det därför angeläget dessaattanser
frågeställningar till behandling, lagstiftningen kommertas närupp attnu
ses over.
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kommissionen fråntill AlkoholpoltiskaframförtsLiknande propåer har även
i den tidiga-och kommuner, blandvid länsstyrelseralkoholhandläggare annan

tillämpningen LHD.enkäten 1992nämnda avomre
omfattandeordning,fråga nykterhet ochöverträdelser iVid t.ex.omgrava

snabbt ingripaföreliggersynnerliga skälunderåriga, och därservering till att
interimistisk återkallelsemöjlighet tillutskänkning börfortsattmot av serve-

sanktionsmedelföreslår således dettaKommissionenfinnas.ringstillståndet att
delgivningsförfa-interimistisk återkallelse börVidi lagstiftningen.tillskapas

randet begränsas.
serveringstillståndåterkallelsevid ifrågasattskall länsstyrelsenNormalt av

Tillståndsha-för sådant beslut.underlagettillståndshavarenkommunicera om
från delgiv-sig räknat10 dagarskälig tid vanligenhar sedan cavaren

underlaget. Detförklaring och synpunktermedinkommaningsdagen att en
tillståndshava-tidenkommuniceringen drarinte ovanligt attär utatt g.ap.

delgivningen. Delgiv-anträffbar eller haninte vägrarär att ta emotattren
avsiktligtåterkallelsenFöljden kan blifall användas.i såningsman måste att

fördröjs.
återkallelseinterimistiskdelgivning förföreligger börsynnerliga skälOm
serverings-utseddtill tillståndshavarenfastställd blankettpåkunna ske en av

länsstyrelsen kanverkställd ochfår därmedKommuniceringansvarig. anses
i avvaktan påsedanåterkallelse. gällerinterimistisk Dennabeslutfatta om

kommuniceringordinarieåterkallelse, efterdefinitiveventuellbeslut om
med tillståndshavaren.

Ansvarsbestämmelser,5.11 m.m.

bestämmelserde administrativa sanktionernainnehåller förutom ävenLHD
såsom exempelvisbrott,utskänkning eller andrastraffansvar för illegalom

frånalkoholdryckunderårig, införskaffandelangning, servering till annanav
förvarings-brottundantag för inhemsk starköl,Systembolaget medän mot

förverkandebestämmel-och 56 §§, liksomoch förtäringsförbudet 55 m.m.,
bestämmelserna inågonoch andra bryterRestaurangägare motsom avser.
med hjälprådgivande samtal elleri regel tillrättaföras medLHD kan av en

serveringstillståndet återkallas försanktion. Riskenlämplig administrativ äratt
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det verksamt incitament för tillståndshavaren följa länsstyrelsensmesta ett att
anvisningar. Skulle missförhållandena så allvarliga länssty-t.0.m. attvara
relsen beslutar återkallelse, leder detta oftast till verksamheten upphör.attom

Annorlunda förhåller det sig med den illegala utskänkningen de s.k.
spritklubbarna. Dessa har inte något serveringstillstånd förlora. de flestaIatt
fall bryter de dessutom flera andra lagar. Tillrättavisningar från läns-mot
styrelser eller sociala myndigheter i regel verkningslösa. Illegal utskänk-är

faller,ning liksom brottsbekämpning i övrigt, inom polis- och åklagarmyndig-
heternas område.

Klubbar med illegal verksamhet, bland alkoholservering har funnitsannat
Återkommandelänge. polismyndigheten tillslaggör dessa klubbar förmot att
den olagliga verksamheten. mångaI fall kan polisen vid dessa tillfällenstoppa

finna efterlysta skjutvapen, narkotika, upptäcka prostitution ochpersoner,
häleri, olaga hasardspel kriminalitet kan i sambandsättassamt annan som
med spritklubbarna. Lokalerna sällan godkända från brandsäkerhets-är eller
livsmedelshygienisk synpunkt och serveringstillstånd saknas. Verksamheten
brukar dessutom mycket störande för kringboende.vara

Trots beslag både alkoholdrycker och kontanter det inte ovanligtär attav
lokalen kort tid efter polisens tillslag på används till verksamhetnytt samma

tidigare. Lokalen finns kvar och andra driften. Enövertarsom personer
följd detta polismyndigheterna iblandär har anmälningar illegalatt gettav om
spritklubbsverksarnhet låg prioritet till förmån för andra åligganden. Skälet är

polisledningen inte bedömt utsikterna verkligen kunna verksam-att att stoppa
heten särskilt goda.som

illegala spritklubbarnaDe betalar ingen skatt eller sociala avgifter och har
dåligt utrustade lokaler. På dessa grunder kan de hålla lägre priser än restau-

med serveringstillstånd och klubbarna konkurrerar därmed illojalt medranger
de seriösa tillståndshavarna. Krögare framför ofta de har svårt förståatt att
myndigheternas intresse i detalj reglera serveringsbestämmelserna påattav

samtidigt tillåternär helt illegal serveringsverksamhet pårestauranger man
håll.andra Denna argumentation upplevs besvärande berörda myndigheter.av

skrivelserI till Justitiedepartementet, Socialdepartementet och direkt till
Alkoholpolitiska kommissionen har Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna i

ÖstergötlandStockholm, Göteborg, Malmö och Stockholms stad påpekatsamt
de svåra problem finns med den illegala spritklubbsverksamheten. Skri-som
velsen från Rikspolisstyrelsen Dnr S923018IFO har Socialdepartementetav
överlämnats till Alkoholkommissionen. Flera dessa har föreslagit utvid-ettav

straffansvar i överensstämmelse med brottsbalkens bestämmelser kop-gat om
pleri och dobbleri. Ett konkret förslag till lagtext, fastighets-görsom
ägarenhyresvärden straffansvarig upplåterhan lokal till olaglig utskänk-om

Östergötland.ningsverksamhet, har inkommit från länspolischefen i Det stöds
Rikspolisstyrelsen. Kommissionens sekretariatäven har dessutom varit iav
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polismyndigheten iför Rikspolisstyrelsen ochföreträdare bådemedkontakt
genomarbetat ochverkar välutvidgade straffansvaretStockholm. Det gervara

utskänkning.beivra illegalförutsättningaråklagare bättrepolis och att
straffansvar införsutvidgatföreslårAlkoholpolitiska kommissionen att ett

för denansvarsbestärmnelserinförs i 72 § medtredje styckeettattgenom
verksamhet.till dylikupplåter lokalsom

i har inte lettansvarsbestämmelser LHDövrigaKommissionens översyn av
betingadede följdändringarändringsförslag ärandratill några än avsom

områden LHD,lagstiftning på andraförslag tillkommissionens exem-avny
alkoholfria drycker.klass ochbeträffande ölpelvis

Överklagande5.12

skallutredarenLHDLVM-utredningen övervägadirektiven till sägsI att
överklagaskall habör gälla ochbesvärsordning rättvilken attvem somsom

enligt LHD.beslut
till förvaltnings-beslut överklagasregler kan länsstyrelsensnuvarandeEnligt

grundar sig kom-avslagsbeslutgällermed undantag. Detdomstol ett som
vilketkommunalbesvär,endast överklagaskanmunalt Vetotveto. genom

beslut.kan sakpröva kommunensdomstolen i sådant fall inteinnebär att
från rättslig synpunktotillfredsställandeLHDLVM-utredningen dettaanser

enskildaeuropeiskprinciper i svensk ochtill vedertagna rättoch hänvisar att
få felaktiga eller ogrunda-beslut för kunnaöverklagaskall ha möjlighet attatt

för beslut enligt LHD.princip föreslås gällaändrade.beslut Denna ävende
särskiltbör bort, detdet kommunaladärförUtredaren vetot tasatt ommenar

fatta i tillståndsärenden. Vetotsjälv skall beslutblir kommunendessutom som
dennapreciserad behovsprövning. Utredarenmedbör ersättas noterar atten

Alkoholpolitiska kommissionenförsta hand ankommerfråga i överväga,att
alkoholpolitiska skäl talarutformas såreglerna börtillägger att att ommen

inte finns någraden kunna avslås detbifall till ansökan bör ävenemot omen
själv.anmärkningar sökandenmot

ändras så förstaföreslår utredaren denVad gäller besvärsinstansen att att
Ären-kammarrätten.överklagningsinstans blir i stället förlänsrätten som nu
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dena såledesbör enligt förslaget följa den för förvaltningsärenden normala in-
stansordningen.

Utredaren har också givet kommunaliseringövervägt, tillståndsgiv-en av
ningen, länsstyrelsen skall överklaga kommunalarätt beslut. Motivattom ges
för detta önskemål enhetlig rättstillämpningär och tillvara den sak-att taom
kunskap finns hos länsstyrelserna. Det har också framförts i Alkohol-som
politiska kommissionens och LHDLVM-utredningens enkät 1992 tillämp-om
ningen LHD överklagningsrätt för länsstyrelserna kan motverkaattav en en
alltför liberal kommunal tillståndsgivning. Utredaren dock sådanattanser en
ordning inger principiell tveksamhet och onödigt komplicerad.är Länsstyrel-

sakkunskap bör i stället, utredaren, kunna tillvaratas i tillsyneni sens menar
den kommunala verksamheten.över LHDLVM-utredningen föreslår vidare

övergångstid på år skall gälla efter det de bestämmelsernaatt tre atten nya
börjat tillämpas. Under denna tid skall kommunen innan beslut fattas alltid
inhämta länsstyrelsens yttrande. På detta kan länsstyrelserna sinsätt genom
sakkunskap underlätta för kommunerna bygga erforderlig kompe-att upp en

för handläggning komplicerade LHD-ärenden. Alkoholpolitiskatens av mera
kommissionen emellertid länsstyrelsen i sin framtida tillsynsroll ävenattanser
skall ha möjlighet överklaga kommunalt beslut serveringstillstånd.att ett om
Motivet kunna till eventuella beslutär rätta kan ha tillkommit i stridatt som
med lagstiftningens intentioner.

i Beträffande andra intressenters överklaga LHD-beslut hänvisarrätt att ut-
redaren till de allmänna reglerna i förvaltningsrätten. Därav framgår endastatt,; den berörs beslut har överklaga detta. Någonrätt avvikandeett attsom av
ordning för LHD-ärenden föreslås inte. I vilken utsträckning närboende kan
ha överklaga beslut serveringstillståndrätt f.n. inte klart fårochatt ett ärom
enligt utredarens mening besvaras rättspraxis.genom

I särskilt yttrande framförs avvikande mening i fråga överklag-ett rörsom
ningsrätten. I yttrandet förordas möjlighet till överklaga kommu-att att etten
nalt beslut tillstånd införs för riskerna för alltförmotvägaatt generösom en
tillståndsgivning. allmäntEtt ombud hos länsstyrelserna, det, kansägs ettvara

reglera detta.sätt att
År 1990 karmnarrätterna och regeringsrätten Socialstyrelsenersatte som

besvärsinstans för LHD-ärenden. Detta har inneburit förskjutning rätts-en av
praxis i vissa ärenden. Bl.a. har regeringsrätten i prejudicerande domar lagt
fast överklaga bifallsbeslut.rätten Tidigare tillämpade Socialstyrelsen,att ett
och dessförinnan regeringen, härvidlag mycket vidsträckt besvärsrätten som
innebar enskilda kommunmedlemmar med intresseatt saken, närboende,av
ideella föreningar, m.fl., hade överklaga.rätt Numera tillämpasatt ett mera
strikt så i princip endastsynsätt sökandentillståndshavarenatt och i vissa fall
kommunen har besvärsrätt. Som LHDLVM-utredningen också påpekar är

f.n.det oklart under vilka förutsättningar närboende till har rättrestaurangen
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bifallöverklaga beslut till serveringstillstånd.att ett om
Alkoholpolitiska kommissionen finner otillfredsställande,nuvarande ordning

särskilt allt fler sluttider för alkoholservering har beviljats påsom sena senare
år åtföljande förmed risk störningar till närboende. Kommissionen föreslår
därför boende riskerar för betydande störningar frånutsättas nära-att attsom
liggande tillförsäkras överklagningsrätt i LHD.restauranger

Övriga5.13 lagförslag

Konkurser5.13.1

Till Alkoholpolitiska kommissionen från flera håll framförtshar det äratt
mycket otillfredsställande fortsätta alkoholserveringkan medatt restauranger
efter det rörelsen gjort konkurs. kommissionens ochI LHDLVM-utred-att
ningens enkät 1992 tillämpningen frågornaLHDom av var en av om serve-
ringstillståndet återkallas vidbör konkurser. En majoritet responden-stor av

vid länsstyrelser och kommuner ansåg så borde ske. Bland motive-terna att
ringarna detta borde kunna leda till minskning antalet kon-attangavs en av
kurser, ibland misstänks eller mindre planerade. finnsDetsom vara mer

restaurangföretagexempel delat verksamheten i olika bolag ochatt upp
sedan begärt förlustbolaget, ofta innehållit personalkostnaderna, i konkurssom
samtidigt hyresrätt och restauranginventarier funnits i bolag.ett annatsom
Kapital har därmed räddats från konkursen, förlustbolaget bara harmedan
skulder och inga betala löner med. Personalen får vanligtvisatt ut utpengar

Årsina löner ändå den statliga lönegarantin. 1991 begärdes 995genom
i konkurs från lönegarantinoch utbetalas varje år 800 miljo-restauranger ca

kronor till restaurangbranschen. Erfarenheten har också visat mindreattner
seriösa tillstándshavare efter konkurs inte med följalika gällan-är atten noga
de bestämmelser. Från Sveriges Hotell- och Restaurangförbund fränoch
enskilda har påpekats osunda restaurangföretag fortsättakanrestauratörer att

konkurrera fördelaktiga villkor med seriösa tillståndshavare lång tidatt en
efter konkurs bland med hjälp lönegarantin. Framför allt harannaten av man

på anmälningstiden så lång tvâ månader.ärattreagerat som
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automatiskt skall upphöra vidserveringstillståndetföreslårKommissionen att
ansöka fortsättakonkursförvaltare skall kunnakonkurs, attatt ommen en

skall i så fall be-tillståndet. sådan ansökanbibehållande Endriften med av
punkt 5.2.10.handläggningstider hänvisas tillAngåendehandlas med förtur.

helhetsbedömningdå möjlighetTillståndsmyndigheten har göraatt en av
rekonstruktion. eventuellttill förslag Enoch ställning ägarerörelsen ta nyom

vanlig ordning. Kommis-lämplighetsprövning igenomgår sedanrörelsenav
ekonomiska sköt-tillståndshavamasbevakningensionen betonar även att av

avsnitt 5.9.tyngd i tillsynsverksamhetenbörsamhet ges

statistikuppgifterBokförings- och5.13.2

tillsynsmyndigheten kunnaförutsättning förbokföringkorrektEn är atten
Bokföringsplikten följerekonomiska skötsamhet.tillståndshavarenskontrollera

utfonn-bestämmelser dessstadgar vissaregler. 70 § LHDallmänna omav
statistiskatillstândshavaren lämnaskyldighet förning och även attanger

alkoholdrycker skallförsäljningi rörelseuppgifter. Bokföring som avser av
kontroll verksamhetenså utformadbestämmelserna ärenligt att avvara

tillståndsmyn-anfordranrörelsen skyldigdrivermöjlig. Den är att avsom
skyldig lämnabokföringen i rörelsen. Han dessutomföretedigheten är att

efterföreskrifter regeringen, elleri enlighet med destatistiska uppgifter
meddelar.socialstyrelsenbestämmande,regeringens

Alkoholhandelsutredningen i sitt betän-skrevAngående bokföringskraven
1985:kande

skallföreslagit lagen inte längretidigare avsnittUtredningen har i attett
serveringsrörelsematandel iuttryckligt krav vissinnehålla något enen

detta kravalkoholservering skall få meddelas. Aventillstånd tillför att om
intressefortfarande ha visstkommer länsstyrelsernabort, attetttas av

till olika slaghänför sigdel omsättningenhur matstorveta resp.somav
såutformadBokföringen bör därför liksomalkoholdrycker. attnu varaav

hänseende.upplysning i dettaden ger
enligtoch statistikskyldigheteni bokförings-Kommissionen instämmer att

statistiskafå möjlighet tillkvarstå. anledningarna70 § bör En över-är attav
Kommis-inom restaurangsektorn.alkoholkonsumtionens utvecklingsikter av

före-Socialstyrelsensändringar dessa regler.föreslår därför ingasionen av
blandoförändrade. innebärservering också kvarstå Dettaskrifter rörande bör

bokföringen bris-enligt 64 §serveringstillståndet kan omprövasannat att om
går kont-och därmed inteföreskrivna uppgifter inte kan lämnasså attter att

rollera.
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Animering5.13.3

har bestämmelse fårLHD till be-gästatt restaurang uppmuntra atten om
ställa alkoholdryck. Förbudet finns reglerat i 53 Detta så kallade anime-
ringsförbud sikte på otillbörliga försök förmå kon-restauranggästertar att att

alkohol och bestämmelse linjei med förbudet alkohol-är motsumera en
reklam. Den svenska alkoholpolitiken inriktas återhållsammaskapaatt
alkoholvanor för därigenom minska alkoholens skadeverkningar. Kommis-att
sionen ansvarsfull alkoholservering inte kan förenas medatt attanser en upp-

till alkoholintag. Bestämmelsen i 53 § bör därför behållas.gästernamana
inte frånDetta hindrar självklara serviceâtgärder, rekom-restauranger attsom

mendera viss vin till Enligt utvecklad praxis hindrar intematrätten.sortsen
animeringsförbudet serveringspersonalen fråga ytterligaregästernaatt om
alkoholdrycker önskas före serveringstidens utgång.

annonsering5.13.4 Restaurangemas

förReklam spritdrycker, vin och starköl förbjuden i Sverige, med undantagär
för i sådan facktidskrift sig huvudsakligenvänder till näringsid-annons som
kare. För öl klass gäller särskild måttfizllhet skall iakttas vid marknads-att
föringen. Lättöl får marknadsföras helt fritt under förutsättning denna inteatt
felaktigt kan uppfattas reklam för klass eller starköl. riktlinjerDessasom
finns angivna i lag 1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföringom av
alkoholdrycker och i Konsumentverkets författningssamling KOVFS 1979:5
och 6. Någon bestämmelse annonsering och reklam finns däremot inte iom
LHD. Dock förbudet alkoholreklam i lagens förarbetennämns mot som en av
den svenska alkoholpolitikens grundpelare.

Med ledning uttalanden i förarbetena till LHD har Socialstyrelsenav sam-
manställt allmänna råd annonsering. finnsDessa återgivnarestaurangernasom
i Bestämmelser rörande handel med drycker och lyder:

olämpligtDet priserna på alkoholdrycker användsär iatt argumentsom
och marknadsföring. förutsätts prisinfor-Dettyp attannonser annan av

mation sikte allmänna prisnivå och intetar att restaurangernasange
enbart framhåller alkoholdryckerna. Således bör och alkoholfriaäven mat
drycker med och detta likvärdigt i antal prisexempel, lay-outsätttas ett
etc.

Av Konsumentverkets riktlinjer framgår dessutom någon märkesreklamatt
inte heller får förekomma i dessa sammanhang. Bevakning att restau-av

följer bestämmelserna i sin annonsering åvilar enligt praxis läns-rangerna
styrelserna. Tillståndshavare bryter bestämmelserna skall tillrätta-motsom
visas. Vid överträdelser kangrövre sanktioner enligt 64 § tillgripas. Tolk-
ningar hur får utformas emellertid olika från länsstyrelse tillgörsav annonser
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annonsering mednågot fall lett tillexempelvis ilänsstyrelse. harDetta att en
föranleder åtgärder i Göteborg.tillåts i Stockholmutfornming som

måttfullhet skall iakttassärskildkommissionenAlkoholpolitiska närattanser
armonsering.alkoholdrycker imarknadsföringgällerdet restaurangernasav

föreskrifter, inödvändigt med detaljeradedetta detåstadkommaFör äratt
författningssamling.i Konsumentverketsutformadelinje med hur reglerna är

tillämpningsföreskrifterlagstöd förföreslårKommissionen att ett om armonse-
får sedanparagraf i LHD. Detinförandering tillskapas av en nygenom

utfärdaKonsumentverketi samråd medSocialstyrelsenankomma på att en
för tillämpningen.detaljerad vägledningmer

Prisrelationer5.13.5

detaljhandelsprisetservering lägrealkoholdrycker får vidpå änPriser sättas
skallserveringskostnaden. Prisernatillägg för avvägasjämte skäligtför varan

alkoholhalt. Så lydermed högrefrämjar försäljning dryckerde inteså att av
hur alkoholpriser-råd beskrivitSocialstyrelsen har i Allmännaoch50 § LHD

olika alko-relationstal förhjälp bestämdaskall räknas med typerut avavna
rörandei Bestämmelserfinns återgiventabellholdrycker enligt somen

står iprisnivåerNågon kontrollhandel med drycker. att restaurangernasav
förekommer knappast. Restaurangernasrelationstalenöverensstämmelse med

Socialstyrelsens lägstai regel betydligt högredessutompåslag ligger änegna
niva.

påprissättning dryckerför beräkningSocialstyrelsens tabell serve-avav
ringsställe:

RelationstalKvantitetKategori

155 lägsta4BrännvinAbsolut rent
index400lättvin 75Billigaste

14533Svenskt starköl

Öl 100 basdryck33

80 högsta33Lagrat lättöl
index8033Bordsvatten

alkoholpriserhuvudtanke,lagbestämmelsensinstämmer iKommissionen att
skäligt tilläggdetaljhandelspriset medskall lägrepå inte änsättasrestaurang

stark-så försäljningskalloch prisetserveringskostnaden avvägasför attatt av
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alkoholdrycker inte Det i realiteten också fallet,äruppmuntras.are senare
eftersom skatten på alkoholdrycker ökar i förhållande till alkoholhalten och
därmed också detaljhandelspriset. De nämnda relationstalen innebärovan en
onödig detaljreglering och kommissionen denna föreskrift börattanser er-

med i sin prissättningsättas skall utgå från detaljhandels-att restaurangerna
priset med skäligt tillägg för serveringskostnaden.ett

Happy Hours

Sedan del år har det blivit allt vanligare tillämpar lägreatt restaurangeren
Ävenpriser vissa tider på dagen, s.k. Happy Hours. här gäller alkoholpri-att

inte får understiga detaljhandelspriset plus tillägg för serveringskostnaden.set
Prissänkningen vid dessa tillfällen bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd
dessutom inte enbart sikte på alkoholdryckerna skall omfattata ävenutan

Kommissionen detta skall gälla i fortsättningen.maten. även Pris-attanser
reduktioner på alkoholdrycker eller kvantitetsrabatter, vilket också förekom-

strider serveringsbestämmelsernas grundprinciper, nämligenmotmer, en av
verka för återhållsamma alkoholvanor. Kommissionen finner därföratt att

bestämmelserna för vilka regler skall gälla för Happy Hours eller liknan-som
företeelserde behöver skärpas ytterligare. Idén med Happy Hours kommer

från USA och där finns exempel rigorösa bestämmelser just för för-att
hindra otillbörligt skallrestauranggäster konsumera alko-att uppmuntras att
hol. finns framförDär allt regler kommissionen timer börtre övervägas:som

Gäst får inte vid Happy Hours alkoholdryckän beställ-serveras mer en per-
ningstillfaille
Två eller flera alkoholdrycker får inte säljas till pris vadsamma som en-
dryck kostar under icke rabatterad tid. Andra mängdrabatterav samma vara
får heller inte förekomma.
Alkoholdryck får inte ingå i priset för måltid-

förstaDen regeln till för förhindraär skall kunnarestauranggästeratt att
hamstra alkoholdrycker till reducerat pris för sedan kunna konsumeraett att
dessa lång tid efter det reducerade priset har upphört gälla. Mängd-att att
rabatter förhindras med den andra regeln. Om alkoholdryck ingår i redu-ett

måltidspaket kan det inträffa prisskillnaden mellan välja helacerat att att
måltidspaketet och måltid med alkoholfritt alternativ så litenärett atten

därmed väljagästen det första alternativet. inteDetuppmuntras att är ovan-
ligt med erbjudanden Pytt-i-panna, stark och för endasttypen: storav snaps
75 kronor Denna form erbjudande skulle med den tredje regeln inteav
längre tillåten. Vid festvåningsverksamhet skall det dock självfalletvara vara
möjligt för beställaren förhandla paketpris.att om
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bestäm-Socialstyrelsenfår ankommadet attKommissionen angeattanser
med vadöverensstämmelseis.k. Happy Hoursochprisrelationerförmelser

angivits ovan.som

dryckesalternativAlkoholfria5.13.6

alkoholdrycker.försäljningvidskall finnasdryckesalternativAlkoholfria av
med ochdetaljhandelvidstadgari 9finnsbestämmelse attDenna som

tillgå i till-finnasdryckeralkoholfriaskallalkoholdrycker attservering av
omfattning.ochurvalfredsställande

handel medrörandeBestämmelseriföljandeföreskrivitharSocialstyrelsen
drycker:

alkoholfrittönskarellerkund gästregel gällerallmänSom att somenen
Alkohol-alkoholdryck.beställerbehandlas sättskall en somsomsamma

utsträckning.följandeitillhandahållasskalldryckerfria
alkoholfriaskall finnasstarkölochvinspritdrycker,meddetaljhandelVid

detaljhandelVidprislista.Systembolagetssällskapsdrycker seochfest-
läskedrycker.och andrabordsvattenlättölskall finnasmed öl samt

Vidtillgängligt.hållas lättalltiddricksvattenfrisktservering skallVid all
bordsvat-ochlättöl, juicerfinnasskall dessutomspritdryckerservering av

alkoholfriaalternativtvåminstfinnasvin skallserveringVid avten. av
vitt ochslagförekommande rött,sällskapsdrycker tillfest- och mousse-av

Tilloch dessert.fiskrätttill kötträtt,lämpligtochlättvinrande ärsom
prislista.Systembolagetsalternativ sealkoholfrittfinnasskallstarkvin ett

starkölserveringVidläskedrycker.ochjuicererbjudasskallDessutom av
läskedrycker. Serverasandraochbordsvattenlättölskall finnasoch samt

tillhandahållas.drinkaralkoholfriaskallalkoholdrinkar, även
medlikvärdigtbehandlasdryckerna mot-alkoholfriaskallserveringVid

halvbutelj osvkaraff,glas,kvantitetervad gälleralkoholdryckersvarande
dryckvilkenframgå tillbörmatvinlistanpå prislista. Avuppförandeoch

alternativ.sällskapsdryckeller utgörfest-alkoholfrivissen
serveringstillstånd förmeduppfattning ärKommissionens restaurangeratt

erbjudakunnasjälvklart ävenstarköl harellervin attspritdrycker, ett ansvar
inte baragällerdryckesalternativ. Detalkoholfriaurvaltillfredsställandeett av

nykter livs-valtskälolikabehovet förtillgodoseför ensom avatt personer
vill kunnasituationeri olikamångaför restauranggästerföring, även attutan

alkohol-medriskernamedvetenhetökadalkoholdrycker. Enfrånavstå om
förhargravida kvinnor,märkas hosexempelvisintag kan sompersoner

med arbetsupp-itueller harrestaurangbesöketbil efter att taavsikt köraatt
påochdryckernaalkoholfriadeviktigt presenterasgifter. Det serverasär att

flestade allraalkoholdryckerna. Förtillförhållandeilikvärdigt sätt somett
mineral-lättöl,naturliga valetdetalkoholfri dryck ärföredrar restaurang

festligare alter-alkoholfritt vin kanläskedryck. Ettellerjuice ettvaravatten,
erbjudas. Förockså kunnasjälvfalletmåste atttillfällen ochvid vissanativ

fortsätterSystembolagetdet viktigttillgåfinnasskall ärdryckerdessa attatt
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hålla alkoholfria dryckeräven i sitt sortiment.att
Det kan ifrågasättas inte Socialstyrelsens föreskrift i detta sammanhangom

onödigt detaljerad.är Det alkoholfria sortimentet bör någorlundavara an-
till övriga utbud. De nuvarandepassat restaurangens rekommendationerna

uppfattas inom restaurangbranschen alltför kategoriska, framför allt medsom
tanke på hur sällan de alkoholfria vinerna efterfrågas. Många restauranger
betraktar det i stället självklar serviceâtgärd vid servering vinattsom en av
samtidigt bordsvatten. Detta kan bidra tilläven höja smakupplevel-servera att

för både vinet och En tumregel borde medmaten.sen att restauranger ettvara
fylligt utbud olika viner bör hålla fler alkoholfria alternativ i lager änav

med smalare utbud.restauranger ett
Lagregeln alkoholfria dryckesalternativ bör behållas kommissionenom men

föreslår föreskrifterna justeras något i enlighet med vadatt anförts härsom
ovan.

5.14 Avgifter

Vid ansökningar serveringstillstånd olika slag har länsstyrelsernaom av
sedan länge tagit expeditionsavgift frånsmärre sökandena. juliut 1 1992en
infördes i stället ansökningsavgift. betyddeDetta avgiften för nyansökanatten

serveringstillstånd till allmänheten höjdes från 175 kronor till 3 200 kro-om
Nuvarande avgiftssystem i sin helhet följer.nor. utser som

Avgiftsklass Kronor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serveringstillstånd, dock tillfälliga tillstånd 3 200

.. . . .Överföring serveringstillstånd 2 100av . . . . . . . . .. . . .Detaljhandelstillstånd för öl 750. . . . . . . . . . . . . . . . .Överföring detaljhandelstillstánd 400av . . . . . .. . . . .Partihandelstillstånd för 750. . . . . . . . . . . . . . . ..Medgivande till ombyggnad serveringsställe 3001av . . .Godkännande föreståndare och 400ersättareav . . . . . . .Medgivande till självservering 400
.. . . . . . . . . . . . . .
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förinkomstförstärkningobetydligickeinneburitharavgifternaDe ennya
Länsstyrelsen idel.tilllänsstyrelsernainte kommerdockstatskassan, som

uppburit1992oktober31juliperioden 1underharStockholms län t.ex. -
LHD.enligttillstândsprövningsamband medavgifter iikronor550740

vidkommunala tjänsterföravgiftermöjligheterKommunernas ut myn-att ta
regleradintesjälvkostnadsprincip. Den ärsiggrundardighetsutövning en
kommu-Grundprincipen ärrättspraxis.upprätthållits i atthar längei lag men

inte medhandläggningskostnadersinaavgifter täckafår mengenomnen
LHDLVM-utredningenvinst.tillför kommunendebeloppsådana att en

kommunfullmäktigebör bestämmasavgiftsuttagetförgrundernaföreslår avatt
avgiftDentillsynen.tillståndsprövningen tassåvälomfattaskall somoch som

tillsyns-det antalefteroch inteschablonefterberäknasförutsättsför tillsynut
hindrarfall. Dettasärskiltvarjeerforderligt ifinnerkommunentillfällen som

varierandetill detmed hänsynavgiftsklasserolikauppdelninginte en
serveringsställen.olikaföreligga förkantillsyn typerbehov avsomav

nuvarandemellanrelationernakommissionenAlkoholpolitiska att av-anser
kanDetarbetsinsatsen. nämnastillförhållande attavvägda ivälgiftsklasser är

allmänhetentillserveringstillståndtillfälligtansökanförtidsåtgången omen
ansökanhandläggningenungefäralkoholhandläggare motsvara av enavanses

angående5.2.4punktenframgårserveringstillstånd. Sompermanent avom
ärendekategori bördennakommissionenföreslår äventillståndtillfälliga att

avgiftsbeläggas.

Utbildning5.15

serverings-fåkunnaförpersonligt lämpligskall ettsökande attAtt varaen
lagstiftningari tidigarefannsisjälvklart krav LHD äventillstånd är ett som

kännedomskall ha godsökandeningårlämplighetskravetområdet.på I att om
rörande handelBestämmelserEnligt Socialstyrelsensalkohollagstiftningen.

dokumenteradeskalldessa kunskaperdrycker krävsmed t.ex.att vara
årsocheller harrestaurangskolahar gått igenomsökanden ett parattgenom

restaurangskoleutbild-flerårigoavvisligt kravi branschen. Etterfarenhet
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gå för långt, eftersom många har kunnat förvärvaning sättannatanses
för driva restaurangföretag. Värdetfullt tillräckliga kunskaper kunnaatt ett av

variera. Många bedömare,erfarenheter från branschen kan emellertid bl.a.
restaurangbranschens arbetsgivar- och löntagarorganisationer,från attmenar

branscherfarenhet ofta behöver kompletteras med kortare utbildning för deen
genomgått restaurangskola. Motivet har främst varit höja deninte har attsom

presumtiva tillståndshavare förekonomiska och juridiska kunskapen hos att
motverka onödiga konkurser och ekonomisk misskötsamhet.därigenom

utbildning skall förutsättning för kunna fåförslag vissEtt är attatt vara en
vanligt förekommande i andra länder omfat-serveringstillstånd. Det är attett

utbildning erfarenhet ställs för få etablerings-på särskild ochtande krav att
EKO-kommissionen föreslog i sitt betänkande 1984tillstånd olika slag. attav

social-näringstillstånd skulle införas. Polismyndigheten ochkrav på särskilt
omgångar fört fram förslag slagsförvaltningen i Stockholm har i olika ettom

för kallat restaurangkort. Hotell- och Restaurang-körkort krögare, även
föreslagit kompetensintyg skall utfärdasanställdas Förbund HRF har att

utbildning gälla krav för få bedrivaefter genomgången och ett restau-som
rangverksamhet.

lämplighetsprövningen, omnämndes särskild utbild-avsnittet 5.1.4,I attom
för restaurangpersonal planeras i samarbete mellan Stockholmsningsinsats

Hotell- Restaurangförbund SHR, polismyndig-kommun, Sveriges och HRF,
i utbildningheten i Stockholm och länsstyrelsen Stockholms län. Denna tar

ansvarsfull alkoholserveringfrämst sikte på öka kunskaperna huratt om en
bör bedrivas.

frammycket detaljerat och genomarbetat utbildningsförslag har tagitsEtt av
HRF. Kursavsnitt återges här i korthet:

grundläggande kurs i företagsekonomiatt starta eget,
uppgiftsskyldighet och registrering

skatter avgifterinbetalning ochav
bokförings- och budgetarbete

och avtallagar
brottslighetens effekterden ekonomiska

föreslås omfatta tio kursdagar sammanlagt 80 timmar och skall,Kursen om
förslaget, administreras också skall förenligt länsstyrelsen,av som svara exa-

utfärdande föreslås finansierasmination och kompetensintyg. Utbildningenav
kursavgifter.genom

Alkoholpolitiska kommissionen det mycket angeläget attanser personer som
driver alkoholservering kompetenta för sin uppgift. rimligt förEtt kravär att
få serveringstillstånd tillståndshavaren har genomgått någon formär att av

finnsbranschutbildning. Idag emellertid ingen adekvat utbildning änannan
restaurangskola. Kommissionen därförföreslår Socialstyrelsen får iatt upp-
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drag utarbeta lämplig utbildning för restaurangpersonal. utbildningEnatt en
bör, förutom HRF:s förslag ökat företagskunnande, innehålla avsnittävenom

alkoholens skadeverkningar och hur ansvarsfull och återhållsam alko-om en
holservering kan bedrivas. Genomgången utbildning skall sedan gälla ettsom

för få serveringstillstånd tillkrav kunna allmänheten. Kostnaderna föratt ett
genomförande utbildningen bör kunna täckas med kursavgifter från delta-av
garna.

5.16 Centrala och regionala tillsynsorgan

fortsättningen denKommissionen Socialstyrelsen i skallävenattanser vara
område.centrala myndigheten alkohollagstiftningens

förEnligt sin instruktion Socialstyrelsen central förvaltningsmyndighetär
bl.a. alkoholfrâgor. styrelsen central tillsynsmyndighetDärutöver enligtär
LHD tillstånds- tillsynsmyndighet enligtoch och lagen 1977:292 till-om
verkning drycker, Socialstyrelsen har såledesLTD. central rollav m.m., en
vid tillämpningen funnitalkoholpolitiken och kommissionen har inte skälav

föreslå förhållande.någon ändring i dettaatt
Förutom Socialstyrelsen har flera andra myndigheter centrala roller i det

alkoholpolitiska arbetet. Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket två vik-är
tiga exempel. Folkhälsoinstitutet skall bl.a. samordna samhällets informations-

drogföre-insatser och opinionsbildande verksamhet stödja det lokalasamt
byggande arbetet. Konsumentverket har tillsyn efterlevnaden deöver sär-av
skilda marknadsföringsbestämmelserna för alkoholdrycker. båda huvud-De
linjerna i alkoholpolitiken åtgärder påverkar tillgängligheten och sådanasom-

påverkar efterfrågan ömsesidigt beroende varandra. dämpadEnärsom av-
efterfrågan åunderlättar den sidan framgångsrik tillämpning restrik-ena en av
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tionerna. sådan tillämpning stödjer åEn andra sidan opinionsbildningen. Det
därför väsentligt insatserna avstämda så olika myndigheterär äratt att sam-

verkar.
Socialstyrelsen har i detta sammanhang central roll det gäller tillgäng-nären

lighetssidan. Styrelsen bör alltså i fortsättningen detäven vara organ som ger
rådallmärma och verkställighetsföreskrifter till författningsförslagenlagen. Av

framgår regeringen liksom idag bör mandat delegera vissa frågoratt att- -
i lagstiftningen till Socialstyrelsen regleras föreskrifter.att genom

Styrelsen bör den centrala tillsynen lagens efterlevnad.även utöva Iöver
enlighet med huvudtankarna i propositionen 198889:130 Socialstyrel-om

framtida roll, uppgifter och inriktning bör tyngdpunkten i Socialstyrel-sens
tillsyn ligga i uppföljning och utvärdering verksamhet sker medsens av som

stöd lagen. betyder ocksåDet styrelsen skall medverka till intentio-att attav
i lagen förverkligas och eventuella brister till regeringen.avrapporteranerna

Socialstyrelsens tillsynsansvar enligt LHD omfattar alla de områden som
lagen reglerar, dvs. såväl import och partihandel detaljhandel ochsom serve-
ring. Tillsynen avseende import, parti- och detaljhandel idag mindreär av
omfattning det skälet verksamheten, det starkare alkoholdryckernär rörattav

öl, huvudsakligen handhas de statliga monopolbolagen. Om detta för-än av
hållande någotändras i avseende kommer behovet tillsynsinsatser öka.attav

detta delbetänkandeI kommissionens förslag emellertid serveringenrör av
spritdrycker, vin och starköl detaljhandel med och servering öl klasssamt av

Ett betydandeII. antal regler föreslås slopade eller förenklade, del regleren
och någraskärps regler införs. Ett antal myndigheter företagochstortnya

berörs. De bestämmelser i LHD enligt kommissionens förslag skall regle-som
serveringen i första hand 34 56 §§. Förfarandereglerna i 63är 57 §§ra - -

bestämmelserna administrativa sanktioner ingripandenoch till-samt samtom
gäller, förutom handel med alkoholdrycker, serveringen. Rät-ävensyn annan
till detaljhandel med och servering öl klass föreslås följaII god-ten av av

kännandet lokalen livsmedelslokal.av som
så omfattandeEn förändring har föreslagits här, vad gäller de mate-som

riella reglerna och LHDLVM-utredningen beträffande arbetsfördelningenav
mellan kommuner och länsstyrelser, kommer helt naturligt inledningsvisatt
medföra viss osäkerhet vid tillämpningen.

Den kommunalisering tillståndsprövningen LHDLVM-utredningenav som
föreslår innebär antalet tillståndsmyndigheter frånökar 24 till bortemotatt
300, beroende på vilka kommunala nämnder eller kommundelsnämnder som
skall bedöma ansökningar och tillsyn på det kommunala planet.utöva För
kommunernas del kan det också bli betydande omställning hädanefteratten
förvaltningsmässigt tillämpa lagen i stället för idag i princip fullföljaatt som

riktlinjer för utövande En ytterligare förändringvetorätten. äregna attav
några ärenden, enligt förslaget skall överföras till kommunerna,typer av som
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tidigare överföringsärenden tillfäl-inte har lagts dem. S.k. och ärenden om
tillstånd dit. harliga hör Dessa normalt handlagts länsstyrelsen ensam.av

Även flera kommuner har kompetent och kunnig personal redan idag,om
finns många har haft så litet antal ärenden kompetensen intedet ett attsom

kanske funnits det.har kunnat byggas Det har inte heller behovupp. av
LHDLVM-utredningen förslagit åtgärder för på länssty-har vissa att ta vara

vid överföring tillständsprövningenrelsernas kompetens till kommuner-en av
na.

viktigt det finns vägledning för myndigheterna i form allmännaDet är att av
Ävenverkställighetsföreskrifter för tillståndshavarna viktigtråd, detärm.m.

vägledandefå information lagen och hur den skall tillämpas. Denatt om
informationen bör kunna bidra till likformig bedömning likartade fallen av

likartad ärendehantering. Informationen bör också ha till syfteoch atten
förståelsen reglerna deras ändamål.underlätta ochav

Socialstyrelsens sak fram informationen och sprida den,Det bör att tavara
hittills bör Socialstyrelsen anordnai första hand till länsstyrelserna. Som

Länsstyrelserna bör iregelbundna konferenser med länsstyrelsernas personal.
får information och vägledningsin för kommunerna denatttur somsvara

Ävenbehövs. tillståndshavare bör informeras lagåndringar,t.ex. en upp-om
gift faller på kommunerna. Svenska Kommunförbundet har ocksåprimärtsom

informationsroll.samordnings- ochen
olika alltifrånVägledande och styrande information kan i former, all-ges

skrifter, konferenser till allmänna råd och föreskrifter.männa etc.
Information i form s.k. meddelandeblad och andra skrifter står det frittav

för Socialstyrelsen i mån den centrala myndighets-Avatt utge av resurser.
råd. skillnadrollen följer möjligheten allmänna Dessa tilläratt ut motge

föreskrifter förinte bindande andra myndigheter eller allmänheten. De kan
få eftersom för myndighetens mening idet genomslag de kan uttrycktrots ge

olika frågor.
regeringen.Föreskrifter bindande och får bara efter bemyndigandeär ges av

Föreskrifter normgivningskaraktär kräver riksdagen bemyndigatatt rege-av
frågan. Socialstyrelsen vissa bemyndi-ringen i sin delegera I dag haratt tur

rådganden i förordningen till LHD meddela föreskrifter. Allmänna ochatt
föreskrifter skall publiceras i myndighetens författningssamling.

Socialstyrelsens allmänna råd till har hittills till övervägande del åter-LHD
tillämpningen.givit relevanta uttalanden i lagens förarbeten förrättesnöresom

innehållit uttalanden.Utöver detta har de i begränsad utsträckning vägledande
råd Socialstyrelsen förutsätts anledningDe allmänna med deutsom ge av

efter tillföreslagna lagändringarna kan hand behöva med hänsynanpassas
gjort sin uppföljning.iakttagelser och erfarenheter styrelsen har i Desom

också revideras eftersom domstolspraxisallmänna råden kan behöva allt en
Även utvecklingen på serveringsområdet kanfram efter överklaganden.växer

motivera ändring.en
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En särskild fråga i detta sammanhang utbildningen för tillståndshavareär
och restaurangpersonal i frågor med anknytning till lagen. Vad utbildningen
bör innehålla har avhandlats i avsnittet Enligt förslaget5.1.4. börnärmare

förSocialstyrelsen kraven utbildningen.ange
Beträffande Socialstyrelsens tillsyn anfördes i inledningen till detta avsnitt att

den ha sin tyngdpunkt i uppföljning utvärderingbör och den verksamhetav
bedrivs med stöd lagen. Styrelsen bör utveckla metoder för statis-attsom av

tiskt och på följa utvecklingen. bör styrelsenHär samverka medsättannat
Folkhälsoinstitutet. särskild följerAv vikt Socialstyrelsen tillsynenär att upp
på regional nivåoch lokal och medverkar till utveckla metoder för denna.att

Socialstyrelsen bör vidare hålla sig underrättad den allmänna utveckling-om
restaurangbranscheni och andra delar dryckeshandeln. Socialstyrelsenen av

bör myndighet för följacentral tillsyn enligt LHD svensk och internatio-som
forskningnell utveckling och alkoholområdet. europeiska integration-Den

och dess alkoholpolitiska implikationer bör följas med särskild uppmärk-en
samhet.

funktion och effekter bör således följasLagens och utvärderas från alko-upp
holpolitisk utgångspunkt. Uppföljningen bör underlag till förrapporter attge
hålla riksdag, regeringen och tillämpande informerade tillståndetorgan om
inom serveringsområdet och utvecklingen lagtillämpningen.av

Den regionala tillsynen

direkta tillsynenDen och regelbundna inspektionsverksamheten rörande sköt-
seln serveringsrörelser behandlas i avsnittet 5.9 Tillsynsverksamheten.av
Tillsynen skall enligt förslag LHDLVM-utredningen i första hand skötasav

kommunerna i fortsättningen. Länsstyrelserna kommer få ändradattav en
tillsynsroll innefattar tillsyn kommunernas verksamhet ochöver ansvaretsom
för regional uppföljning.

Länsstyrelsernas tillsynsskyldighet framgår 69 LHD. Ytterligare tillsyns§av
och uppföljningsansvar i länsstyrelseinstruktionen. Enligt denna skallanges
länsstyrelsen bl.a. verka för fastställda nationella mål får genomslag iatt
länet. Länsstyrelsen skall särskilt följa och utvärdera insatser inom olikaupp
samhällssektorer i såväl nationellt regionalt perspektiv.ett ettsom

tillsyn harBegreppet i olika betydelser olikai sammanhang.använts En
arbetsgrupp med företrädare för civil- Socialdepartementetoch hargemensam

nyligen utvecklat sin i Länsstyrelserna och socialtjänstenrapportensyn -
tillsyn och uppföljning under utveckling 1992:67.Ds

Beträffande innebörden olika begrepp arbetsgruppen för tillsynstannar attav
bör användas i betydelsen kontroll eller granskning enskilda verksamheterav
och handläggning i enskilda ärenden. Tillsynen i efterhand, ofta pågörsav
förekommen anledning, för enskildas rättssäkerhet och föratt garantera att
kontrollera kommunen eller enskilda följer lagen.att
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Uppföljning använder arbetsgruppen i betydelsen systeminriktad genomgång
beskrivning socialtjänstens olika verksamhetsområden. beskrivnaoch Deav

verksamhetsområdena bör därefter möjligt analyseras utvärderas iochom
relation till nationella målen.de

pekar på tillsyn och uppföljning förutsätter olika arbets-Arbetsgruppen att
formell beaktande olika lagarsTillsyn förutsätter kontroll medsätt. aven

bestämmelser handläggning, dokumentation och kommunicering ären-om av
Ärendet avslutas med formellt beslut, framgår länsstyrelsenden. ett varav om

funnit skäl rikta kritik och i så fall i vilket avseende.att
Uppföljning i dialog med företrädare för kommunen utifrån frågeställ-görs

systeminriktad genomgång och beskrivning verk-ningar, innebärsom en av
sarnheter.

Enligt syftar både tillsyn och uppföljning till denarbetsgruppen ytterst att
får i länen.nationella politiken genomslag

beskrivit den regionala tillsynen och uppföljningen inomArbetsgruppen har
Socialtjänsten skall främja medborgarnas sociala trygghet ochsocialtjänsten.

sitt syfte alkoholhante-ekonomiska standard. LHD, däremot, har attsom
ordnas och skötas så skador i möjligaste mån undviks. LHDringen skall att

förhållandenför näringsidkare under vilkasätter gränser attgenom ange
alkoholförsäljning kan tillåtas och ställer regler för hur försäljningen skallupp

ändockgå till. de två områdena har så skilda karaktärer de delarTrots äratt
samhällets socialpolitik. Till ansvarsområdet för länsexperten för socialav

omvårdnad LHD-området. På flera länsstyrelserinom länsstyrelserna hör även
LHD-frågorna organisatoriskt socialenheten ellerockså samordnade medär

enhet.motsvarande
Kommissionen finner fördelar med använda innebörd begrep-att samma av

tillsyn och uppföljning arbetsgruppen gjort. viktigt skäl till dettaEttpen som
struktu-de samband särskilt serveringsfrågorna har med socialtjänstensär som

rinrikade och allmänna insatser, särskilt med inriktning på ungdom. Vidarede
har länsstyrelsernas tillsyn socialtjänsten och LHD inrikt-över över samma
ning och vanligen lokala samarbetspart, dvs. socialnämnden eller mot-samma
svarande nämnd. Länsstyrelserna skall inom såväl socialtjänsten LHD-som
området följa rådden kommunala tillämpningen, och stöd kommunernage

fullgör uppgifttill de sin ändamålsenligt Länsstyrelser-sätt.samt att ettse
företrädare politikskall, i länet, föra statsmakternas ochstatens utna som

följa den får genomslag i länet.attupp
Länsstyrelsens på LHD-områdetroll blir således dels övervaka och stödjaatt

kommunernas verksamhet, dels följa medverksamhet bedrivs stödupp som
finns uppföljningen.LHD. Det klart samband mellan tillsynen ochettav

Tillsynen ofta information anledning till systematiskger som ger en mer
uppföljning. systematiska uppföljningen anledningDen kan i sin tilltur ge
inspektion enskilda ärenden.av
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form rådTillsynen bör ske i och vägledning och kontrollav annan genom
hur kommun handlägger enskilda ärenden. Vidare bör länsstyrelsenav en

följa kommunens handläggning vid behov inspekteraattgenomupp serve-
ringsställen lämnat tillstånd till. Länsstyrelsen bör alltså hållakommunensom
sig hur kommunerna ärendehandläggningen och direkt-underrättad sköterom
tillsynen.

Övergångsvis krävs det särskilda insatser från länsstyrelserna för över-att
föra kunskap erfarenheter och medverka till bygga kompetensoch att upp en

tidigare redovisats harbehövs i kommunerna. Som LHDLVM-utred-som
förningen föreslagit vissa åtgärder kompetensöverföringen.att garantera

uppföljning bör inriktas på funktion och effekterLänsstyrelsernas LHD:s
inom avseende dels själva alkoholförsäljningen och frågorlänet med som
hänger därmed, dels antalet och karaktären på serverings- och andrasamman
försäljningsställen. Som bas för det finns redan idag tillståndsregistersenare

På sikt bör regionala register såpå länsstyrelserna. kunna samordnas deatt
register för idag.kan det centrala Socialstyrelsen Detta torde lättersätta som

medkunna åstadkommas dagens datorisering.
systematisera, informationLänsstyrelsen bör sammanställa och analysera

underlag för inforrnationsinsatser,från tillsynen. Detta kan överläggningarge
och tillämpningarrutiner i olika kategorier ärenden.om av

Länsstyrelsernas tillsyn och uppföljning också för Social-kan grundvara en
nationellastyrelsens uppföljning och utvärdering. Socialstyrelsen bidrabör till

länsstyrelserna har metoder och kompetens för följasystematisktatt att upp
utvärderaoch utvecklingen inom länen. Socialstyrelsens uppföljning det

nationella planet bör till del kunna bygga på den regionala uppfölj-stor att
ningen samordnas till tematiska studier. Socialstyrelsen bör i sina årliga kon-
ferenser med länsstyrelserna diskutera och i samarbete lägga riktlinjernaupp

detta.för
uppföljningen funktion effekterTillsynen, och utvärderingen LHD:s ochav

förutsätter således samverkan mellan Socialstyrelsen, länsstyrelserna och kom-
Socialstyrelsen uppföljning nationelltbör samordna den ärmunerna. som av

intresse.
länsstyrelsens uppföljning bör vidare ingå inom länet statistiskt följaI att

verksamhet sker med stöd LHD. bör sammanställa statistikMansomupp av
serveringsornrådet. följa alkoholförsäljningenpå Man bör kunna inomäven

länet.
drycker publicerarDe säljs inom monopolsystemets Systembolagetsom ram

statistik besvärande inte finns någonEn brist idag emellertid detöver. är att
regional statistik bryggeriernas försäljning till Därmedöver restauranger.

hellerfinns inte möjligheter få fram regionala siffror för den totala alko-att
följdholförsäljningen. Starkölsförsäljningen på har under långrestaurang en

år stadigt ökat betydelse. Uppgifter dess storlek, i såväl absolutai somav om
finns riksnivå. På länsnivå kan försäljningen endastrelativa tal, endast



kommissionens förslagAlkoholpolitiska168

med regionaladetsammaindirekta metoder. Problemetuppskattas med är
uppgifter öl klass II.om

försäljningför företag medskyldighetfinns i 70 § LHDRedan idag aven
före-med vadstatistiska uppgifter i enlighetalkoholdrycker lämnaatt som

Socialsty-föreskrifter har hittills endastskrivs. Sådan restaurangerna.avsett
rapportering denbestämmelse föreskrivamed stöd dennarelsen bör avomav

Med dessaförsta hand starköl.från bryggerier med ipartihandelnlänsvisa
utvecklingen.följa regionalamöjligt bättre dendetuppgifter skulle attvara

arbetet.alkoholförebyggandeför det regionalaviktig basSiffrorna är en
sälja stark-för flera företaginföras möjligheterföreslagits,Skulle det, attsom

importerasjälva skulle fåeller rätttillöl attatt restaurangernarestaurangerna
idag.uppföljningtillsyn ochställs högre krav änstarköl ännu

förordning till LHDOm5.17

övergripande syftetdetalkoholpolitik hardel denLHD attär somen av
vissa grund-uttryck föralkoholkonsumtionen.totala Lagenminska den ger

alkoholhanteringenprinciper och stadgar huralkoholpolitiskaläggande av
försälj-mâlsättningsparagraf lagenhandhas. I sinskall anordnas och attanger

möjligaste män förhindras. Lag,skador ipå sådantningen skall skötas sätt att
tillsam-regelnivåernamyndighetsförfattning deförordning och utgörtre --

företag. Kom-vägleda myndigheter ochskall ochkomplexett styrasommans
förslag till hur lagenframställningen lämnati föregåendemissionen har den

månframhållit, i visskommissionenutformad. behöver,bör Den somvara
för fungeraadministrativa reglerföreskrifter och förses medfyllas med attut

på smidigt sätt.ett
för läns-innehåller idag vissa reglermed dryckerFörordningen handelom

underrättel-myndigheter,med lokaladeras tillsyn, samarbetetstyrelserna om
förfinns också reglertillstånd.utfärdande bevis Därbeslut och omavser om

beträffande prislista.skyldighetviss anmälningsplikt ochtillståndshavare om
bemyndiganden och åliggan-Socialstyrelsen vissaförordningen slutligenI ges

den.
tillståndsprövningenkommunaliseringhänsyn till bl.a. denMed somav

materiellaförslagit till de förändringar i deLHDLVM-utredningen har och
kommissionen här harskärpningar,reglerna, såväl förenklingar som som

föreslagit behöver förordningen över.ses
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framförDetta betänkande allt sikte på servering alkoholdrycker.tar av
Andra frågor alkoholförsäljning i sammanhang. Skulletas ettom upp senare
detta föranleda förslag till lagändringar, kan de medföra förslagäven om
ändringar i förordningen till lagen.

författningsförslaget ochAv allmänna motiven i kap. framgår5 kommis-att
sionen några föreslårpunkter ytterligare föreskrifter bör fåatt ges av rege-
ringen, eftereller regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen. Det bl.a.rör
regler tillhandahålla alkoholfria drycker, bestämmelse anslåatt attom om
tillståndsbeviset pä synligväl plats i serveringslokalen, serveringsrätt iutöva
s.k. minibar på hotellrum statistikrapportering, prissättning ochsamt om an-
nonsering.

praktiskt kan stadgandenaRent i regeringens förordning och i myndighets-
föreskrifter samordnas så Socialdepartementet efter överläggningar medatt
Socialstyrelsen kan välja i vissa fall bygga förordningen och i andra fallatt ut
välja överlåta Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd.att att utge

framgåttSom i tidigare avsnitt förutsätter kommissionen regeringen,att
liksom idag, Socialstyrelsen mandat meddela verkställighetsföreskrifterattger
till LHD, dvs. föreskrifter administrativ karaktär för tillämpningen la-av av

handläggningstider,De remissförfarande och formerna fört.ex.gen. avser
viss rapportering till tillståndsmyndigheten. För några dessa frågor kanav
lämpligen fastställas blanketter kan underlätta likformig hantering.som en

förordningenl bör ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda myn-
digheter slås fast. Närmare regler funktionsfördelnig och samarbete i denom
centrala och regionala tillsynen och uppföljningen bör med utgångs-anges
punkt i kommissionens förslag i avsnitt 5.16.

Kommissionens uppdrag har varit nuvarande lag och bl.a. föreslåöveratt se
del regler slopas andra skärpsmedan för de bättre sätt änatt att etten nu-

varande regler ska fylla alkoholpolitiskt syfte. Vid total lagrevision kanett en
frågan vissa regler finnsidag i lagen behöver finnas där.tas upp om som
Vissa förfarandereglerna myndigheternasberör tillämpning lagenav som av
torde fördelmed kunna placeras förordningen.i Detsamma gäller detalj-t.ex.
bestämmelser olika serveringstillstånd, tillstândstidertyperom av om m.m.
Härigenom skulle lagen kunna bli tydligare och inte behöva i onödan.tyngas
Dessutom skulle förändringar och anpassningar vid behovsmärre kunna göras
enklare lagändring.än genom en
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6 Specialmotivering

1 §
Ändringen föranledd Alkoholpolitiskaär kommissionens förslag dennaattav
lag inte längre skall omfatta alkoholfria drycker.

4 §
Kommissionen har i den allmänna motiveringen se avsnitt 5.2.5 föreslagit

den särskilda regleringen alkoholservering på flyg, tåg och båtar iatt av
inrikes trafik slopas. Förslaget innebär servering spritdrycker på dessaatt av
trafikmedel skall kunna tillåtas enligt regler gäller för allsamma som amian
alkoholservering. I överensstämmelse härmed bör servering spritdryckerav
kunna ske på tåg i internationelläven trafik. Till följd kommissionensav
förslag avskaffande tillståndstvånget för servering saknas anled-om av av
ning låta undantagsbestämmelsen innefatta ölservering.att

Ändringen i paragrafens andra stycke redaktionellär natur.av

5 §
Ändringen följd förslagetär slopa tillståndskravet för serveringatten av om

och detaljhandel med öl klass II.av

§7
Begreppet trevnad subjektivt och inbjuder till godtycke.är Det bör utgå.
Kommissionen nykterhet och ordning enligt APU:s definitioner täckeranser
vad utförligareFör motivering hänvisas till avsnitt 5.10.1.som avses.

13 §
Paragrafen utgår med hänsyn till kommissionens förslag lagstiftningenattom
inte längre skall omfatta regler för försäljning alkoholfria drycker.av



Specialmotivering172

§18
specialmotiveringenhänvisas tilllydelsenändradeför denskälenAngående

under 4

21 §
Ändringen för serveringtillståndskravetslopaföljd förslagetär attomaven

med öl klass II.detaljhandelochav

§23
alkoholdrycker.förpartihandelsreglervissaparagraf reglerarDenna

säljas blandstarköl fårlydelsenuvarandei lagensstycket attI andra anges
deninnebärstarköl. Detta ävenhar atttill den rätt somattannat serverasom

direkt från brygg-starkölinhandlaserveringstillstånd kantillfälligtfåtthar ett
tillfälligasällskap ochslutnaMångarabatter.avsevärdaiblandmederi

försäljningändringenändamål. Medför dettabildats just atthararrangemang
stadig-meddelatsharendast till denfår sketillverkarefrånstarköl somav

bryggeristarköl frånbort ochmöjlighetdennaserveringstillståndvarande tas
lagstiftarensocksåDettavanligadesäljas tillfår endast restaurangerna. var

mening.ursprungliga
Övriga redaktionelländringar är art.av

24 §
Ändringen tillståndskravetslopaförslagetföljdstycketförstai är attomen av

med klass II.detaljhandelochserveringför av
i fort-ölförsäljningenangeläget ävendetframhållitstidigareSom är att av

alkoholpolitiska prin-grundläggandedeiakttagandemedbedrivssättningen av
försäljningpartihandelsställe medvarjeföreståndare vidpåciperna. Kravet av

iföreståndareBestämmelsenbehâllits.har därförför starköl,öl, liksom om
iföreskrivs liksomnågot. Detformuleratsemellertidharandra stycket om

32nuvarande §detaljhandel medförgällerbestämmelsemotsvarande som
handharfleraellerskall finnasdetstycketförsta omatt personer somen

lämplighets-uppgiften. Ilämpliga förförsäljningen ochtillsynen äröver som
kunskapertillfredsställandemåste haföreståndarevarjeligger bl.a.kravet att

före-i förvägmyndighetsprövningNågonområde.alkohollagstiftningenspå
efterhandvidtas isanktionerkani dag. Däremotlika liteskrivs inte, omsom

stridsker ioch ordning ellermed nykterhetproblemförsäljningen föranleder
Se 64 §bestämmelser.med lagens
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30 §
Av Alkoholpolitiska kommissionens allmänna överväganden i avsnitt 5.8
framgår tillståndsplikten för detaljhandel med klass föreslås slopas. Iatt
stället gäller vissa grundförutsåttningar måste uppfyllda för detalj-att attvara
handel med öl skall tillåten. Den lydelsen paragrafen reglerarvara nya av
dessa förutsättningar.

31 och 33 §§
Paragraferna, i sin nuvarande lydelse reglerar tillståndsgivningen försom
detaljhandel med öl och andra frågor beträffande sådan handel, upphävs. Se
kommissionens allmänna motiveringar, avsnitt 5.8.

34 §
För servering spritdrycker, vin och starköl fordras särskilt tillstånd. Sådantav
tillstånd betecknas serveringstillstånd, vilka rättigheter haroavsettsom som
meddelats.

Ändringen alkoholdrycker till spritdrycker, vin och starköl föranleddärav
kommissionens förslag slopa tillståndstvånget för servering ölattav om av

klass II. Ett andra stycke har tillkommit med kommissionens förslag tillnytt
bestämmelser för servering öl klass får förekomma.närnya av

Före tillkomsten LHD gällde särskilda regler för servering militäraav
upphördeDessa gälla 1977 medmässar. undantag; ombord påmässaratt ett

örlogsfartyg. Någon särskild motivering varför dessa skulle undantas har inte
lämnats. Kommissionen föreslår undantagsregeln upphävs. De praktis-att rent
ka skäl kan ligga bakom bestämmelsen servering ombord påantassom om
örlogsfartyg kan inte tillräckliga för motivera särreglering.attanses en

36 §
Ändringen i första stycket föranledd kommissionens förslag slopaär attav om
tillståndstvånget för servering öl klass II.av

Kommissionen föreslår tredje stycke införs i paragrafen. Det otill-äratt ett
fredsställande med bristande lämplighet kan förvärvaatt restaurangerpersoner
med serveringstillstånd detta skall anmälas till tillståndsmyndigheten.utan att
Anrnälningsskyldighet bör inträffa så väsentliga förändringar inär ägarför-
hållandena har inträffat andel uppgår till minst %50 aktie-ägaresatt en ny av
eller bolagskapitalet. Denna anmälningsskyldighet omfattar övervägandeen
majoritet restaurangföretagen med serveringstillstånd. bolagsbildningarFörav
där två eller fler delägares andelar tillsammans uppgår till %50 gäller som
tidigare tillsynsmyndigheten får i sin allmänna övervakning lagensatt attav
bestämmelser efterlevs uppmärksamma eventuella förändringar ägarstruktu-av
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återkallas enligt 64också serveringstillståndet kan §Allmänt gäller attren.
inte för handen.förutsättningar gäller för tillståndet längrede ärsomom

37 §
serveringstillstånd kanparagraf vilka olikadennaI typer ges.somanges av

i stället för alkoholdryckeroch starkölServering spritdrycker, vin angesav
tillståndstvånget vidförslag slopagrund kommissionenspå att serve-omav

detaljhandel med öl klass II.ring ochav
vis punkt i nuvarande lydelseockså förändrats på så 3stycket harFörsta att

Anledningen samlai stället ingår i punkt och 2.tillfälliga tillstånd 1 är attom
allmänheten under punkt ochkategorierna för tillstånd till lde olika mot-

sällskap under punktsvarande för slutna
föreningföretag, eftersom klubb ochordet klubb byttspunkt 2 harI ut mot

sällskap.företag kan också slutetanvänds Ett ettsynonymt. vara
trañkservering. Setagits in bestämmelseandra stycke harI ett nytt en om

punktallmänna övervägandenspecialmotivering till 38 § underäven samt
5.2.5.

tillstånd enligt första stycket 1-2andra styckeLydelsen i nuvarande attom
administ-utgår därför. bestämmelsernatills vidare behövs och Igäller om

tillstånd återkallas.framgår kanrativa sanktioner att
Ändringen till viss tidtillståndets giltighetsärskilda skäl för begränsaattom

tillståndsmyndigheteni fall skall kunnaför tveksammahar tagits bort att
tillstånd prövotider.förnyade tidsbegränsadetillämpa

med före-möjligheter förena serveringstillståndetTillståndsmyndighetens att
paragraf från nuvarande 43skrifter lyfts till dennahar över

38 §
Ändringen tillståndspliktenföranledd förslaget slopai första stycket är attav

klassvid servering och detaljhandel med öl II.av
förslagstycke till följd kommissionensParagrafens andra upphävs attomav

båtaralkoholservering på flyg, tåg och islopa den särskilda regleringen av
inrikes trafik.

39 §
paragraf Anledningen denKommissionen föreslår denna upphävs. är attatt

tillståndsgivning till serveringsställen påsärskilda restriktiviteten beträffande
sin Tillståndsmyndig-nöjes- och idrottsplatser egentligen har spelat roll.ut

beaktande de särskilda omständigheterheten får vid tillståndsprövningen ita
i individuella fallet vid behov förena tillståndet medföreligger det ochsom

föreskrifter serveringen skall bedrivas. kanhur Kommunen t.ex. angeom
för tillståndsgivning nöjesanläggningar sitt alkoholpo-riktlinjer i idrotts- och i

angivitslitiska Närmare motiveringar har i punkt 5.1.3.program.
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40 §
Denna paragraf reglerar kriterierna för tillståndsprövningen.

Genomförs kommunalisering tillståndsprövningen enligt LHDLVM-en av
utredningens förslag kommer sannolikt det kommunala bort.vetot att tas
Kommunen tvingas därmed motivera skälen för eventuellt avslagnoggrannt ett

ansökan serveringstillstånd, eftersom alla beslut i fortsättningen kanom
Ävenöverklagas till domstol. tillståndsgivningen inte förs till kom-överom

bör rättsäkerhetsskäl ordning införas där kommun måstemunerna av en en
motivera avslag på ansökan serveringstillstånd.om

Alkoholpolitiska kommissionen föreslår delvis utfomming dennaen ny av
s.k. tillståndsparagraf. En precisering vad prövningen ansökningarav om
serveringstillstånd syftar till, förutom bedömningen sökandens och lokalensav
lämplighet, kommunen i stället för den tidigare s.k. behovsprövningenär att
skall bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter i och med

serveringsställe etableras. Polismyndighetens yttrande ordningslägetatt ett om
i området för den tilltänkta etableringen och miljöförvaltningens bedömning

risken för störningar uppkommer för närboende tyngd istörreattav ges
tillståndsprövningen. Liksom i dag skall det möjligt för kommun attvara en
förhindra restaurangetablering i särskilt känsliga områden, exempelvis i närhet

ungdomsgårdar, trafikleder, idrottsplatser, i områden med känd missbruks-av
problematik ieller utpräglade bostadsområden. Om antalet irestauranger ett
område har ökat eller riskerar öka till sådan omfattning påvisbaraatt atten
alkoholpolitiska olägenheter för handen kommunen tillstånds-är ges som
myndighet serveringstillstånd i detta område för för-rätt vägraatt attnya
hindra överetablering. En individuell prövning måste dock ske i varjeen
ansökan serveringstillstånd. Det bör också framhållas det enligt kom-attom
missionens förslag ställs högre krav sökanden skall visa han ärattsom
lämplig bedriva alkoholservering. Bevisbördan läggs alltså huvudsakligenatt
på sökanden.

Kommunerna kan i alkoholpolitiska precisera vilka kriteriert.ex. program
kommunen tillämpa vid prövningen ansökningar serverings-attavser av om
tillstånd. gällerDetta kommun, skall sig överoavsett yttraom som nu an-
sökningar eller tillståndsprövningen förs till kommunerna. Tillstånds-överom
prövningen skall i denna del inriktas förhindra uppkomsten alkohol-att av
politiska olägenheter. En individuell prövning måste dock alltid ske i det
enskilda fallet. Ett avslag på ansökan tillstånd måste också motiverasen om
antingen med hänvisning till sökanden eller serveringsstället eller med hänsyn
till risken för alkoholpolitiska olägenheter uppstår den tilltänktaatt genom
serveringen. Kommunens bedömning i fråga den lokala alkoholpolitiskaom
situationen måste i utsträckning bli utslagsgivande och kan inte frångåsstor

vägande skäl.utan
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intressentillstândsprövningen där olikavidavvägningarsvåraIbland ingår
alkohol-kommissionenbetonarsammanhangvarandra. I dettaställs attmot

skadeverkningar ochalkoholensbegränsatillkommit förharlagstiftningen att
ställsalkoholpolitiska hänsynde fallskyddslagstiftning. Ihandi förstaär en
hän-alkoholpolitiskanäringspolitiska skall deföretagsekonomiska ellermot

för de företagseko-nackdelarskulle innebäradetföreträdeha även omsynen
intressena.nomiska

§41
tillhandahållas vidskalllagadbestämmelserfinnsparagrafenI matattom

med 40 § reglerasTillsammansstarköl.vin ochspritdrycker,servering av
få serveringstill-kunnaförförutsättningarnagrundläggandehärmed de ettatt

stånd.
delbetydandeskallmatserveringen utgörabestämmelseNuvarande att enom

finnas välutrustatdet skallmed kravutgår. Denrörelsen ettersätts attomav
tillgåfinnasskallLagadskall användas.ocksårestaurangkök, attmatsom

behöver dockkvällstidoch pådrinkbarerserveringstiden. Ihelaunder sen
i övrigt.komplettochlika varieratmatutbudetinte somvara

framgår lagadpunkt 5.3undermotiveringarallmännakommissionens attAv
sprit-serveringden tidunder helatillhandahållas på begäranskall avmat som
förut-allmänhetenserveringstillstånd tillstarköl pågår. Ettvin ochdrycker,
utbudkomplettvarierat ochsinaserveringsstället erbjuder gäster ettsätter att
på såutrustadeutformning ochsådanskall haLokalernamaträtter. varaenav

lokaler,ställas pådärförkrav måstekan ske. Högamatserveringsätt att
förgodkäntserveringsställetskallköksutrustning. Blandinklusive annat vara

godkändmåsteåtminstonelokaleninnebärmatlagning. Dettaallsidig att vara
livs-37 §livsmedelslagen eller 16enligt 22 §miljöförvaltningen resp.av

medelsförordningen.
tillståndsmyn-tillfälle fårenstakaeller vidsällskapservering till slutnaFör

Även för dessaköksutrustningen.avseendekravnågot lägredigheten ställa
tillfäl-Vidtillhandahållas.måstedock lagadtillståndskategorier gäller att mat

matutbudet dessutomskalltill allmänhetenför serveringligt tillstånd vara
varierat.

skalltillståndsmyndighetenparagrafen förtill istycke har lagtstredjeEtt att
och kon-ioch öl undervin, starkölserveringmedgekunna teatrarpausav

matservering.eller någonnågot köksåledes intebehövssertlokaler. Där
serveringstillstånd får inrätta s.k.hotell medreglerasfjärde stycketdetI att

villkor förmotiv ochredovisatsmotiveringen harallmännaminibarer. denI
bestämmelser förSocialstyrelsenpå närmareankommerdetta. Det att ange

bedrivande.serveringens
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42 §
Enligtparagrafen.utgårdrinkbarstillståndbestämmelsensärskilda urDen om

bli före-behövaintedrinkbargällerfrågorskallmeningkommissionens som
påkravetbehållestillstândsmyndigheten. Däremotbeslutsärskildaförmål av

drinkbarserveringsställeombyggnad attsamtförmedgivande en-särskilt av
inrättad iskallochrörelsendelväsentligmindre varafår utgöradast aven

matsal.tillanslutningnära

§43
före-medserveringstillståndetförenamöjligheterTillståndsmyndighetens att

utgår.§Nuvarande 43stycket.andra37 §iinarbetatsskrifter har

§44
ochslopas ersättsochföreståndare ersättaremyndighetsprövningSärskild av

personal.serveringsansvarigsjälvåläggstillståndshavaren utseattmed att
före-skyldighetochtillstândsmyndighetentillanmälasskallDessa personer

personalbyte.vidförändringaranmälatillståndshavarenockså för attligger
ochutsedd,ellertillståndshavarenförekommaintefårAlkoholservering om

serveringsstäl-närvarandepersonal inteserveringsansvarig ärrapporterad,
let.

framhållaförförändring attmed attkvarstår smärre serve-stycketAndra en
uppgiften.förlämpligskallpersonalringsansvarig vara

nuvarande 45istycketandraochtilllagtsstycke harfjärde motsvararEtt
starköl fårochvinspritdrycker,förserveringsrörelse en-bedrivandeVid av

före-Kommissionentillståndshavaren.anställdpersonal äranlitasdast avsom
restaurangskolorförinförtsundantaghardäremotdetta,ändringslår ingen av
På dessaserveringstillstånd.med restau-restaurangrörelsebedriverävensom

utbildningen.led ialkoholserveringingår ettsomranger

§45
in i 44stället arbetatsibestämmelser harutgår. DessaParagrafen

46 §
fårstarkölvin ochspritdrycker,tidden serveras.reglerarParagrafen som

klock-avslutasoch bör11.00klockan senasttidigastpåbörjasfårserveringen
förordnafalletenskildadock i detfårTillståndsmyndigheten om01.00.an

Tillståndsmyndigheten03.00.klockantilllängstserveringstid, dockförlängd
skallHärvidangivnadenserveringstider inombeslutafår fritt ramen.om

miljöför-ochpå platsenordningslägetyttrandepolismyndighetensdock om
vägledandenärboendetillstörningarförriskenyttrandevaltningens varaom
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för beslutet. Sena sluttider skall restriktivt. Se kommissionensäven all-ges
männa överväganden i avsnitt 5.7.

Kommissionen föreslår bestämmelsen viss stängningstid behållsatt ochom
denna tid fortfarande skall 30 minuter.att Bestämmelsen har inarbetats ivara

denna paragraf.
Hotellrum med minibarer har undantagits från bestämmelserna i denna para-

graf.

47 §
Bestämmelsen stängningstid gäller oförändrat, har förts till 46över §om men
tredje stycket. Nuvarande 47 § kan därmed utgå.

48 §
Bestämmelsen lagad skall finnas tillgå underatt hela serverings-mat attom
tiden har inarbetats i 41 § i stället för paragraf.utgöra Nuvarandeatt en egen
48 § slopas.

50 §
Under de allmänna övervägandena i avsnitt 5.13.5 framgår kommissionenatt
inte föreslår någon ändring denna bestämmelse. Däremot uppdragesav
Socialstyrelsen ändra gällande allmänna rådatt prissättning alkohol-om av
drycker på Ett särskilt tillägg regler förrestaurang. s.k. Happy Hours börom
också införas i de allmärma råden.

NY §
Alkoholpolitiska kommissionen föreslår paragraf införs i lagstift-att en ny
ningen med placering efter nuvarande 50 Paragrafen att restauranger-anger

skall tillämpa särskild måttfullhet alkoholdryckernär används ina t.ex. an-
i dagspressen, direktreklam, radioreklam, fårDet ankomma pånonser etc.

Socialstyrelsen i samråd med Konsumentverket i allmännaatt råd riktlin-ange
jer i enlighet med paragrafens innebörd.

51 §
Bestämmelsen utgår. Skälen härför redovisas i kommissionens allmänna moti-
veringar angående lokalprövningen i avsnitt 5.1.5 och angående mathållningen
i avsnitt 5.3.

52 §
Bestämmelsen förbud s.k. självservering spritdrycker, vinmot ochom av
starköl upphävs. Skälen härför har redovisats under avsnitt 5.6.
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§54
detaljhandels-Systembolagetsintemotiverad förhandförstaRegeln i attär

förslagkommissionensföljd attkringgås. Somskall kunnamonopol aven
lydelsen iharupphävasskallklassförsäljningförtillstândsplikten av

irestaurangrörelsemöjligt för attocksåbörändrats. Detparagrafen envara
sådanservering. Enpåklass sätt änölsäljafall kunna annatvissa genom

säljerliknande,och matför pizzarestaurangeraktuellblikanförsäljning som
avhämtning.för

minibar.medhotellrumförintegällerBestämmelsen

56 §
ellermedhotellrumförintegällerförtäringsförbudetochförvarings-s.k.Det

redaktionelländringar art.Ovriga ärminibarer. avutan

§§57-62
betänkandeLHDLVM-utredningenstillhänvisasspecialmotiveringarFör

SOUmissbrukarvårdenoch inomalkoholområdetpårollKommunernas
härochutredningfrån dennahämtade presenterasLagförslagen är1993:31.
för-kommissionenstilldelarvissabör iDekännedom.förendast anpassas

beslutabörmyndighetvilkenochklassgäller öldet omslag, när somt.ex.
sanktioner.

63 §
tillstånds-slopaförslagetföranleddstycket atti första ärlydelsenDen avnya

föreståndaresprövningenochklassmed ölhandelbeträffandetvånget av
lämplighet.

bestämmelsermedparagrafeniinförtsharstyckeandra omEtt nyanytt
iförsättsserveringstillståndinnehavareOmkonkurser.vidförfarandet av

konkursförvaltaregälla. Enupphöraserveringstillståndetskall attkonkurs
möjlighetmedvidarerörelsendrivaansökamöjlighethaskall dock attatt om

behand-skallansökansådanserveringstillständet. Enåterfåellerbibehållaatt
för dennahandläggningstidrimligEnförtur.medtillståndsmyndighetenlas av

vecka.längstärenden ärtyp enav

64 §
sank-administrativatillgripamöjligheterlänsstyrelsensreglerarParagrafen att

ochvinspritdrycker,serveringmeduppståttharolägenheterfalli detioner av
starköl.

delsförslagföranledd attstycketi första ärlydelsenändradeDen omav
delsklass II,detaljhandel medochserveringvidtillståndstvângetslopa av
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alkoholservering skall ske med återhållsamhet,att dels länsstyrelsen iatt
förslag ändring 58 § inte längre skall tillståndsmyndighetom av samtvara
dels vilken sanktion i första hand bör komma ifråga. För närmaresom en
redogörelse för vilken sanktion bör tillgripas hänvisastyp till Alkohol-av som
politiska kommissionens allmänna motiveringar administrativa sanktioner,om
avsnitt 5.10. Suspension bör gälla för längre tid månad.än en

Ändringen i andra stycket hänför sig också till förslaget slopa till-attom
ståndstvânget för detaljhandel med öl.

Tredje stycket i nuvarande lydelse utgår med hänvisning till förslaget attom
slopa godkännande föreståndare och ersättare.av

Partihandel med öl skall fortfarande tillstándsbunden, och i ettvara nytt
tredje stycke framgår bestämmelserna i 64 § gäller i tillämpligaatt även delar
för partihandeln.

Bestämmelserna i fjärde stycket främst trafikservering och serveringavser
på örlogsfartyg.

femteI stycket i föreslagen lydelse har tagits in bestämmelse läns-atten om
styrelsen skall frågor eventuell sanktion den kommun,ta därupp om om ser-
veringsstället beläget, begär det.är

65 §
I denna paragraf regleras länsstyrelsens möjligheter förbjuda fortsattatt serve-
ring och detaljhandel med klass II. Kommissionen har i avsnitt 5.8 före-av
slagit tillståndsplikten för försäljning öl skallatt slopas. Förslag förbudav om

fortsatt försäljning har tillkommit förmot möjlighet förbjuda fortsattatt attge
servering eller detaljhandel med öl ifall problem har uppstått med nykter-av
het och ordning eller ifall bestämmelserna i lagen i övrigt följs. Särskilt

här bestämmelserna i ll Förbud den fysisk juri-elleravses avser person,
disk, bedriver verksamheten. Olämplig verksamhet i viss lokal ellersom annat

kan förhindrasavgränsat med särskild föreskrift.utrymme
I första stycket har förbudet försäljning alkoholfria dryckermot utmönst-av

Denna sanktion har tidigare motiveratsrats. med illegala alkoholserve-att
ringar också alkoholfria drycker. Problem med illegal alkoholser-serverar
vering får i stället beivras med straffrättsliga påföljder, 72se

Ändringen i andra stycket följdär länsstyrelsen i förslag änd-atten av om
ring 58 § inte längre skall tillståndsmyndighet.av vara

I tredje stycket i föreslagen lydelse har tagits in bestämmelse länssty-attom
relsen skall frågor eventuell sanktionta kommun, där serverings-upp om om
eller detaljhandelsstället beläget,är begär det.

Ett förbud servering eller detaljhandelmot med öl bör tidsbegränsat.av vara
En rimlig längsta förbudstid år.är tre
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68 §
§§och 58enligt 57förslaget attdelsföranleddlydelsenändrade ärDen av

delsochtill kommunenlänsstyrelsenfrånflyttasskalltillstândsgivningen över
från karmnar-instansordningenändraförslagLHDLVM-utredningens attav

betänkande Kommuner-LHDLVM-utredningensSelänsrätten. äventillrätten
1993:31.SOUmissbrukarvårdenalkoholområdet och inompårollnas

tillförsäkrasskall över-närboendeförinförtsharstyckeandra attEtt nytt
klagningsrätt.

till-kommunaltöverklagafårlänsstyrelsen ettstadgarstyckettredje attDet
stândsbeslut.

Överklagande motive-för närmare5.12avsnitttillhänvisarKommissionen
styckena.tvåtill dering nya

69 §
LHDLVM-utredningensenligtskalltillsynendirektaför denHuvudansvaret

special-följer dennedanHärtill kommunen.länsstyrelsenfrånflyttasförslag
Kommuner-betänkandesittianförtLHDLVM-utredningenmotivering som

1993:31.SOUmissbrukarvårdenoch inomalkoholområdetpårollnas
föreslås iärändringarlagen. DeenligttillsynenreglerarParagrafen som

förställettillståndsmyndighetibliföreslåskommunenföljdhuvudsak attaven
länsstyrelsen.tidigaresom

hapolismyndigheterochkommunerlänsstyrelser,bådetidigareLiksom avses
social-pålegathittillstillsynsansvaretkommunalaDettillsynsansvar. somett

beslutakunnasjälvföreslåskommunenmedkonsekvens ombör inämnden, att
haintefortsättningeniLHD,enligttillståndsgivningenorganisationen av

sådan.kommunenbegränsningdenna utan somavse
inne-delvisbörtillsyn annatlänsstyrelsens ettförslagetföljerDet attav

tillständsmyndigheten,handförstadet ibörSålundahåll tidigare. varaän
deövervakningenlöpande attdensköter personerkommunen, avdvs. som

Länsstyrel-förutsätts.detpåverksamhet sättsintillstånd sköterfått somsom
stöd tillochvägledninginriktaskunnagengäld motbör itillsyn merasens

ochrättstillämpningövervakatillochuppgifter attderasi attkommunerna
med LHD.överensstämmelsestår ipåsker sättärendehandläggning ett som

anmälangrundpälänsstyrelseninnefattakunnabör avattävenDet senare -
enskildaikontrollerandraellerinspektionerinitiativ görpåeller eget -

och dekommunernamöjligheter änocksåhar störreLänsstyrelsenärenden.
och kantillämpninglagensgenerellt följapolismyndigheternalokala att mera

kommandeellerrättsfallviktigaprincipielltinformeradröjsmål ex.utan om
marke-börtillsynenfrågairollfördelningenändradeDenregeländringar. om

i lagtexten.ras
verk-utvärderingochuppföljningpåinriktastillsyn börSocialstyrelsens av

lagändringareventuellafråganaktualiserabehovvidpåsamheten omattsamt
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eller andra åtgärder kan påkalladefrán statsmakternas sida. Själv-som anses
fallet åvilar det också socialstyrelsen allmänna råd spridaatt informa-genom
tion lagens tillämpning och verka för enhetligom rättstillämpning.en

Alkoholpolitiska kommissionen hänvisar dessutom till kommissionens all-
männa överväganden tillsynsverksamheten, punkt 5.9.4, där det bl.a.om
framgår särskilda behöveratt för tillsynen,avsättas bl.a. för be-resurser att
vaka alkoholservering inte lederatt till alkoholpolitiska olägenheter eller stör
ordningen för bevaka tillståndshavarnassamt att ekonomiska skötsamhet.

bestämmelseEn rapporteringsskyldighet till länsstyrelsen har tagits inom
för länsstyrelsen skall kunna fullgöraatt sin åligganden enligt 64

framgårDet punkt 5.8.2 tillsynen detaljhandelöveratt med ochav servering
öl klass eftersatt.är Under punkt 5.8.3 redovisas kommissionensav förslag

till regler för ölförsäljning. Kommissionen betonarnya särskilt tillsynsskyl-att
digheten omfattaräven ölförsäljningen.

72 §
Denna paragraf reglerar straffbestämmelser för olovlig försäljning alko-av
holdrycker. Olovlig servering kan uppkommaäven medgivet serverings-om
tillstånd överskrids. Någon ändring de kommentarer Socialstyrelsenav som
har utfärdat i Bestämmelser rörande handel med drycker föreslås inte, med
undantag de följdändringar kommissionens förslag slopandeav till-om av
ståndstvâng för öl klass för med sig.

I tredje stycket i föreslagen lydelse införs straffansvar för fastighetsägare
eller hyresvärdar upplåter lokal till illegal utskänkning. Därmed fårsom polis-
och åklagarmyndigheter bättre möjligheter olaglig spritklubbsverk-att stoppa
samhet.

76 §
Alkoholdrycker Ändringeni första stycket inbegriper öl klassäven II. av
lydelsen i andra stycket föranleddär kommissionens förslag möjlig-av attom
heten till förbud försäljning alkoholfria dryckermot med möjlighetersättsav
till förbud försäljning öl klass II.mot av

och 80 §§
Andringen lydelsen föranleddär kommissionens förslagav slopaav attom
möjligheten till förbud försäljning alkoholfria drycker.mot av
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ochReservationer
yttrandesärskilt

Palm soch SverresAnderssonIngridledamöternaReservation av

länsstyrel-mellanarbetsfördelningenfråganhar iLHDLVM-utredningen om
mellan till-sambandnaturligtfinnsdetanfört ettkommunernaoch attserna

förutsätt-påvilarDeåterkallelsema.ochtillsynenstândsprövningen, samma
uppgivits ivadTillståndsmyndighetenstöd.varandra vetochningar somger

uppmärksammassärskilt behövervadochtillståndsbeslutetmedsamband som
bådeinformationviktigtillsynenframkommit vid ärVadtillsynen.vid som

förut-bedömaoch förtillståndsansökningar attbedömningen omför nyaav
ändrats. Deteller har ärbristertillståndlämnattidigareförsättningarna ett

samtliga dessaibedömningkonsekventskerdetangeläget avseen-också att en
angivnatillståndsmyndighetenföljertillståndshavare,intesåden att avsom
medmyndighetfråningripandenförråkariskerar envillkor, ut annanatt en

sittbelysteLHDLVM-utredningenfrågor.iuppfattning resone-sammaaxman
uppdelningkonsekvensermöjligaexempel påmed avenavextremtettmang

förstkommuneninträffaskulle det kunnauppdelning attMedfunktionema. en
grundåterkallaromedelbartlänsstyrelsen sedantillståndbeviljar avett som

kräver.vad LHDbedömning avannanen
dehållaviktigtprincipielltdetsågLHDLVM-utredningen att sammansom

återkallelseochtillsynlöpandetillståndsgivning,funktionerna m.m. avtre
hanteringsammanhållenmyndighet. Enansvarigaochtillstånd hos sammaen

emellertidståndpunktprincipiellaAlkoholhandelsutredningensockså somvar
skulle kunnakommunernadetill barahänvisning störrefrångicks med att

ärendetyp.dennaklara av
fråganbehandlatsåledestillkomst harsedan LHD:sutredningarFlera om

olikafördelad påskallLHD-ärendenhandläggningenhur myn-varaav
i denförändringi någonresulterathittills inteharUtredningarnadigheter.
direkttillståndsprövning,handläggningenorganisationenursprungliga utan av

myndighet.hållits hossanktioner harochtillsyn ensamman
länsstyrelserochpå kommunerLHD-frågomahanteringuppdeladVid aven

försumligatillrättaföraförharlänsstyrelsenhandi sista attdetär ansvarsom
tillståndetåterkallelseellerföreskrifterinskränkandemedtillståndshavare av
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helt eller delvis. Detta kan enligt kommissionens mening innebära risk atten
tillståndsprövning och tillsyn från kommunens sida sköts med mindre allvar

vidän sammanhållen handläggning då kommunen får det samladeen ansvaret.
Ett sanktionsbeslut dessutom oftaär slutpunkten i där rättelse inteen process
kunnat åstadkommas på frivillig och såledesväg mycket kopplat tillnära till-
synsverksamheten. Det skall sköta den direkta tillsynen bör ocksåorgan som
själv disponera sanktionsmöjligheterna.över Med samlat ökar till-ett ansvar
synsmyndighetens trovärdighet i diskussionerna med misskötsamma rättighets-
havare. Vidare undviks dubbelarbete hos myndigheterna.

Vi finner i likhet med LHDLVM-utredningen principiella skäl talar föratt
de funktionerna bör hållas hosatt ochtre myndighet, lik-samman en samma

fallet idag. Av den tidigareär intagna ståndpunkten för till-som att ansvaret
ståndsprövningen och den direkta tillsynen bör flyttas till kommunen följer att

föräven de administrativa ingripandena böransvaret handläggas på kommunal
nivå.

Man kan inte bortse från risken kommuner ibland kan ha dubbla intres-att
i dessa frågor låter sysselsättningsaspektert.ex. elleratt turisthänsynsen man

LHD:s delvisöver krav på tillståndsträngata eller kommunen själv påatt ett
eller har intressen isätt restaurangbranschen.annat

Det länsstyrelsernasär sak i tillsynen vägleda kommunenatt och bevaka de
intressen LHD uttryck för.som ger

Som tidigare framhållits kräver hanteringen sanktionsbeslut kompetensav
både vad gäller LHD och allmän förvaltningsrätt för rättssäker-att garantera

Ärendenaheten. skall, andra förvaltningsärenden, självklart handläggassom
med saklighet och opartiskhet.

Det finns inga principiella skäl talar kompetensen skulle kunnaemot attsom
skapas i kommunerna eller ärendena skulle kunna hanteras påatt korrektett
vis. likhetI med Alkoholhandelsutredningen bedömer vi kommunerstörreatt
kan hantera dessa ärenden på tillfredsställande redan i dagensett sätt läge.
Alkoholhandelsutredningen hade betänkligheter kommunaliserng medmot en
hänvisning till de mindre kommunerna inte likaatt välär rustade. Detta torde
kunna avhjälpas på det LHDLVM-utredningensätt föreslagit. Kommu-som

kompetens bör kunna byggas successivt. Under övergångstidnernas upp en
skall, enligt utredningens förslag, kommunen höra länsstyrelsen innan den
fattar beslut serveringstillstånd och återkallelsepermanent eller be-om om
gränsning tillstånd. Länsstyrelserna bör underäven övergångstidenav utöva

intensifierad tillsyn till stöd för kommunerna. Förutom kompetensenen att
byggs i kommunerna länsstyrelsernas erfarenheter påtas området tillvara.upp
Genom länsstyrelserna blir avlastadeatt ärendehandläggning skapas förutsätt-
ningar för länsstyrelsens tillsynsroll. Totalt kommer därmed tillsynensettnya
enligt LHD utökas jämfört med idag.att



särskilt yttrande 185Reservationer och

direkttillsyn och sank-tillståndsprövning,Sammanfattningsvis vi attanser
kom-myndighet, nämligenhos ochhållastionsbeslut bör en sammasamman

kommunala handläggningendenha tillsynLänsstyrelsen skall övermunen.
kommunala kompetensen.dentill byggamedverka attsamt upp

kds ochKarlssonIsraelsson Bert IngeKarin c,ledamöternaReservation av
vOwe Larsson

hotellrumAlkoholservering i

ipraxis serveringsrätthar enligtbestämmelserfrån LHD:svissaMed avsteg
har det sig ölVanligenmedgivits för hotellrum. rörtomfattningbegränsad om

Även då främstdet harförekomma,har kunnatstarkare dryckerklass II. men
medgivits tillTillstånd har docksviter.speciella eller ävenvarit fråga rumom

för servering-personal harHotelletspå några hotell.hotellrumsamtliga svarat
rörande åldersgränser,serveringsreglerhaft tillämpadärvidoch att serve-en

tillstånds-hartill berusade Dettaserveringförbudringstider, gettetc.mot
iserveringsrättenmöjlighet överensstäm-relativt god utövahavaren atten

återhållsammed principenharmed lagen. Det överensmelse även stämt om
servering.

tillgodosemöjlighetsåledes i praxisTillståndsmyndigheten har ettatt even-
tillståndsbevisetii hotellrumserveringtuellt behov attatt angegenomav
angivna hotellrum eller,får ske i särskiltalkoholdrycker ävenservering av

hotellrum.i samtligatillståndsmyndigheten så bedömer,om

från minibarer.Självservering

Vanligenallmänt begrepp.inte i LHDMinibar är ettnämns ettutan avses
inne-service ochföruppställt i hotellrumkylskåp gästernasär somegensom

dessa kylskåpmycket vanligtUtomlands detolika slags drycker.håller är att
bestämmelser harfrån LHD:salkoholdrycker. Medinnehålleräven avsteg

medgivits i hotellrum.begränsad omfattningialkoholservering, nämnts,som
hotellpersonalsviter, därvarit fråga speciella ellerhar dåDet svaratrumom

avslagit alla ansökningarända till år 1992Länsstyrelserna harför serveringen.
Anledningenminibarer.sälja alkoholdrycker fråntillstånd för hotell ärattom

strid med flerastått ifunnit sådan ordning harlänsstyrelserna attatt aven
bestämmelserna i LHD;

alltid finnasskall lagadspritdrycker, vin och starkölVid servering matav-
tillgå.att
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inte tillåtetDet medföraär andra alkoholdrycker deatt än som som serve--
i enlighet med tillståndet. Hotellgästema skulle därför inte tillåtas haras

med alkoholdryck till hotellrummet fortsättningen,i tillstånd tillegen om
minibarer medgavs.

får medföraIngen alkoholdrycker från serveringsställe. Hur skall dettaett-
kunna kontrolleras
Servering får inte ske till kan inte ha fyllt 18 år ochantaspersoner som-
inte heller till den märkbart påverkad alkohol ellerär berus-annatsom av
ningsmedel. Också svårt kontrollera.att
Servering spritdrycker, vin och starköl får endast inom angivenav serveras-
serveringstid. Förutsätter exempelvis tidsinställda lås på minibarema.
Serveringsstället skall 30 minuter efter serveringstidensutrymt senastvara-
utgång. l

Ytterligare komplikation i sammanhanget det högst betänkligtär äratt atten
med alkoholproblem automatisk skall behöva för frestelsenutsättaspersoner

Ävenmed minibarer varje gång de in på hotell. föräldrar kan sigmotsättatar
deras barn skall ha tillgång till alkohol på hotellrummet. Barn och ungdomatt

skall inte ha tillgång till alkoholdrycker.
År 1991 överklagade hotell i Stockholm avslagsbeslut från länsstyrel-ett ett

angående minibarer. I dom 1991-11-21 biföll kammarrätten i Stockholmsen
överklagandet och medgav bolagets serveringstillstånd den 28 januariatt av
1987 utvidgas gälla samtliga hotellrum. Kammarrätten vidareatt attangav
länsstyrelsen hade meddela de ytterligare föreskrifter för serveringensatt
bedrivande föranleds kammarrättens beslut. Kammarrättens beslut harsom av
tolkats så det tidigare förbudet minibarer därmed upphävdes i detatt mot
aktuella fallet. Därefter har länsstyrelserna i Göteborg och Stockholm bifallit
ansökningar inrättande minibarer i andra hotell. Alkoholpolitiska kom-om av
missionen emellertid övervägande skäl talar alkoholserveringatt mot attanser
från s.k. minibarer tillåts. förbudEtt denna serveringsform bör införas imot
lagstiftningen.

Öz klass 11

Detaljhandel eller servering öl klass skall ske enligt nuvarande regler. Iav
kommissionens uppdrag framhålls vi skall finna förverkliga devägaratt att
alkoholpolitiska målen minska den totala alkoholkonsumtionen och be-att att

alkoholens skadeverkningar.gränsa målDetta uppnås klass kom-om
kunna försäljas och på betydligt flera ställen föratt än närvaran-mer serveras

de.
Med bibehållande den s.k. tillståndsplikten samtidigt möjlighetett attav ges

meddela de föreskrifter servering försäljningoch klassrör öl II. Attsom av
denna hantering idag uppgår till 10 % den arbetstid handläggarnaav som
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för tillståndsärenden inte tillräckligt förskäl dettaavsätter är utmönstraatt
förfaringssätt. Vi bibehållande nuvarande bestäm-att ettanser man genom av

underlättar för företag tillstånd fåmelser söker dessa adekvat infor-attsom
mation verksamheten påbörjas. anförainnan Man kan då inte att man

dålig gällandegrund kärmedom regler avstått följa dessa.attav av
Majoritetens förslag innebär administrativ för klara den kont-omväg atten

majoriteten föreslår skall ske. lätt tillroll Detta kan leda avstårattsom man
från den kontroll nödvändig för tillförsäkra sig gällande reglerär att attsom
rörande servering och försäljning till minderåriga efterlevs.

föreslagna följdändringarna i lagtexten behöver med vårt förslagDe ske,
nuvarande benämningar kvarstår rörande benämning drycker ochutan av

alkoholdrycker.
Skulle majoritetens förslag genomföras måste viktkomma läggas vidatt stor

regler serverings- och försäljningsställen kan inrättasrörande med mini-att
försäljning livsmedel.mal matservering och av

Reservation ledamoten Kling nydPeterav

innehållerBetänkandet och förslag till ändringar i lagen handelöversynen om
med drycker LHD. Jag har vissa invändningar förslagen.mot

Godkänt restaurangkök och lagad måste tillhandahållas skall inteatt mat
behövas för få tillstånd till alkoholserveringatt

Jag delar inte majoritetens uppfattning den svenska modellen medatt ettom
samband mellan och alkoholservering skall finnas kvar. Sambandet börmat-
helt lagstiftningen. Detta innebär det inte heller behöverutmönstras attur
ställas några påkrav godkänt restaurangkök och lagad tillhandahålls.att mat

syfte fördaEtt med den alkoholpolitiken förhindra etablering ställenär att av
enbart inriktade servering alkoholdrycker alkoholserveringär samtsom av

i samband med enklare förtäring. delarJag majoritetens uppfattning alko-att
holpolitiken kan fungera branschskydd och de alkoholpolitiskaett attsom
målen därigenom förhandsrätt medan målen fri konkurrens fått stågetts en om
tillbaka.

Till skillnad från majoriteten jag emellertid friaden konkurrensenattanser
måste få spela framträdande roll inom det alkoholpolitiskaävenen mera om-
rådet.

migJag ställer alltså inte bakom majoritetens principiella på att matser-syn
vering fortfarande skall krav för kunna få serveringstillstånd.ett att ettvara
Jag med majoriteten den nuvarande ordningenär överens medatt matan-om
delskrav inte bra, med detta behöver nödvändigtvis inte leda tillär att man
väljer lösning går för långt andra hållet och dessutom inne-en som som
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fattar förfarande tveklöst inrymmer påtagliga risker för godtycke ochett som
rättsförluster. För allmänheten måste regleringen och proceduren framstå som

eller mindre förrnyndaraktig, onödigt byråkratisk och kanske till och medmer
obegriplig.

Tillåt etablering drinkbarerrenaav

Förändringen fråga själjservering ochi drinkbarer vällovlig gårärom men
långt. Varförinte tillräckligt skulle inte drinkbarer kunna få etablerasrena
restriktionenmotföreslagna allt för dominerande drinkbarer svånnoti-Den är

verad och leder till uppenbara tillämpningsproblem. saknas därför anled-Det
ning behålla regel drinkbaren skall mindre delsäger utgöraatt atten som en

restaurangrörelsen.av
inte något till förhindraJag kan heller bärande skäl uppkomstenattse av

renodlade cocktailbarer eller liknande helt dryckesinriktade serveringsställen.

bort begränsningen fråga alkoholservering påTa i teatrarom

Pausserveringen för och konsertlokaler bör också kunna innefatta till-teatrar
stånd spritdrycker. föreslagna begränsningen förefaller alltförDenatt servera
restriktiv med hänsyn till den korta tid i praktiken står till buds försom even-
tuell alkoholförtäring. Begränsningen saknar något egentligt alkoholpolitiskt
syfte.

Friare etablering minibarer på hotellav

Minibarer få etableras i hotell inte serveringstillstånd.bör har Detäven som
saknas anledning upprättahålla sambandet mellan alkoholservering ochatt
mathållning.

Lagförslaget alkoholfria dryckesalternativ skall inte behövas för mini-om
barer.

Lokalprövningsregeln måste begränsas

Med hänsyn till min grundinställning jag sådana krav inte heller börattanser
ställas på lokalen innebär den skall lämpa sig för Pröv-att restaurang.som en
ningen lokalens tjänlighet bör alltså kunna begränsas och förenklas. Renaav
drinkbarer måste få etableras. matservering och drinkbarerReglerna attom
endast skall mindre måste, tidigareväsentlig del restaurangenvara en av som
framgått, avvisas.
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Ta bort stängningstidsregeln

i serveringsställetBestämmelsen 47 § LHD skall 30att utrymt senastvara
efter serveringstidens utgångminuter bör upphävas. skäl majoritetenDe som

tillräckliga föranför inte behålla regeln.är att

öl klassFriare servering IIav

majoritetensJag vänder mig förslag införa lagregel inne-mot attom en som
fårbär öl klass endast i godkänd livsmedelslokal ioch sambandatt serveras

matservering.med
Tillståndsprövningen föreslås bort i fråga detaljhandel med öl. Dettatas om

innebär dock inte i praktiken någon förändring, eftersom det alltjämt blir en
faktisk begränsning innebär försäljning endast får ske i godkänd livs-attsom
medelslokal där försäljning bedrivs. Syftet med detta för-ärmatvaror attav
hindra videobutiker, kiosker, m.fl., kan bedriva ölförsäljning. Enligt minatt

finnas någonuppfattning bör det inte inskränkning på det föreslagits.sätt som

tillfälligReglerna för servering till allmänheten bör inte stramas upp

Ansökningar tillfälligt serveringstillstånd har ökat kraftigt på år.om senare
Ökningen består till betydande festivalerdel olika slag, Stockholmt.ex.av av
Water Festival. Det saknas skäl till uppstrarnning ansökningsförfarandetav

Ökningensåsom majoriteten föreslagit. i sig kan knappast tillräckligutgöra
anledning. på varieratKrav matutbud bör lika lite för till-permanentasom
stånd i allmänhet ställas vid tillfälligt serveringstillstånd. Dessutom bör den

får tillstånd automatisk köpa starköl direkt från bryggeri.rätt attsom ges

Behåll till inköp starköl från bryggerirätten av

Jag vänder mig det föreslagna avskaffandet till inköp starkölrättenmot av av
direkt från bryggeri och den inte bör genomföras. De skälattmenar som
anförts för inte den har tillstånd för tillfällig servering till allmän-att ge som
heten eller slutna sällskap handla direkt från bryggerietstarköl saknar alko-att
holpolitisk relevans och självfallet bör inköpsrätten inte förbehållasendast de
egentliga restaurangmiljöerna, vilket majoriteten föreslår. Det finns således
inte något behov tillägget till 23 § andra stycket LHD.av

Ta bort regeln prövotiderom

Möjligheten tillstånd med prövotid bör lagstiftningen.mönstrasatt utge ur
Något egentligt behov tillstånd med finnsprövotid inte längre. Sista stycketav
i 37 § bör därför kunnaLHD bort.tas
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serveringstillstånd skall princip gälla alla dryckesslagEtt i utan
begränsning

serveringstillstånd skall gälla för såväl spritdrycker vin och starkölEtt som
alltså inte få till eller två dessa drycker.och skall begränsas Begräns-en av

anförs för begränsningenningen i 38 § LHD bör därför bort. De skältas som
uppfattning motsägelsefulla alkoholpolitisk bärkraft.enligt min och saknarär

ytterligare inskräkning annonseringIngen restaurangernasav

för fåmåste kunna sin makt just konsument till-Konsumenten utövaatt som
gång information för kunna sitt val. konsumenttill relevant Dengöraatt som

alkoholhaltig dryck relevant måste på enkeltpriset är sättatt enanser
Påkunna få den informationen hinder lagstiftning. motsvarande sättutan av

måste näringsidkaren lämna sådan relevant information till konsu-äga rätt att
dvs. den information konsumenterna kan tänkas efterfråga. Dettamenten, som

upprätthålla konkurrens. bakgrundockså viktigt för fri Mot dennaär att en
fimis det ingen anledning inte medge prisinformation enbart alkohol-att om
dryckerna. helt främmande för tanken prisinformationen endast skallJag är att

sikte på allmänna prisnivå. avvisar såledesJagta att restaurangernasange
förslaget införa lagbestämmelse innebär särskild måttfullhetatt attom en som
skall iakttas det gäller marknadsföring alkoholdrycker inär restaurangernasav

föreslagna utformningenannonsering. Den marknadsföringsbestämrnelsenav
mycket från yttrandefrihets- tryckfrihetsrättsligdessutom tveksam ochär

synpunkt.

Prisreglering prisrelationer måste avvisasgenom

prisreglering innebär priser på alkoholhaltiga drycker inte fårEn attsom
lägre detaljhandelspriset för jämte skäligt tillägg försättas än varan serve-

ringskostnaden och priset skall så försäljning starkare alko-avvägasatt att av
holdrycker inte måste ifrågasättas, dels därför lagstiftad pris-uppmuntras att
reglering normalt inte bör förekomma i marknadsekonomi, dels därför atten
de skäl åberopas till regleringen mycket Jag avvisar förslagetärsom svaga.

prisrelationer, dvs. prisreglering.om

Friare Happy Hours

frågaI Happy Hours jag bedömning. behövs ingaDetgör sär-om samma
skilda bestämmelser prisrelationer för Happy Hours.om
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lagkrav på alkoholfria dryckesalternativInget

Beträffande alkoholfria dryckesalternativ föreslås lagregeln behålls. Regelnatt
innebär med serveringstillstånd för spritdrycker, vin elleratt restauranger
starköl har skyldighet erbjuda tillfredsställandeäven urval alko-att etten av
holfria dryckesalternativ. Förslaget överambitiöst. Det torde knappastär
finnas någon skulle kunna överleva konkurrensenrestaurang utan attsom
tillhandahålla efterfrågade alkoholfria drycker för kunderna. Förslaget faller
på sin marknadsmässiga orimlighet.

Administrativa ingripanden bör skötas kommunen och inteav av
länsstyrelserna

Frågor återkallelser tillstånd och andra ingripanden bör läggas på kom-om av
i stället för länsstyrelsen. Farhâgoma från rättssäkerhetssynpunkt ärmunerna

uppfattningenligt min överdrivna och kommunerna bör kunna anförtros de
ifrågavarande uppgifterna. I det här sammanhanget bör närhetsprincipen kun-

sig gällande liksom det förhållandet kommunerna har degöra attna numera
erfarenheternanödvändiga och kunskaperna för klara verksamheten. Detatt

finns således inget inte kommunerna skulle ha goda förutsätt-säger attsom
ningar fungera opartiskt. tordeDessutom övervakningen kunna bli effek-att
tivare faktiskt enhetligare inomoch kommunen de administrativa ingripan-om
dena läggs kommunen. Länsstyrelsen bör ha övergripande dockett ansvar,

sanktionsrätt med med initiativrätt i frågor administrativa ingripan-utan om
den.

Reservation ledamoten Owe Larsson vav

Serveringstillstånd och tillsyn

Jag inte tillstånden för alkoholhaltiga drycker och tillsy-att attanser servera
bestämmelserna i Lagen handel med drycker efterlevsLHD,attnen av om

ska handhas kommunerna. instämmerDäremot jag i Alkoholkommissio-av
förslag sanktionerna ska finnas länsnivåkvar på och jag avvisarattnens om

det förslag kommit från LHDLVM-utredningen lägga alltöverattsom om
på kommunerna.ansvar

Landets kommuner i dag hårt pressade och dignar under arbets-är storen
börda, särskilt socialförvaltningama. situationenI den Alko-ärutsatta anser
holkommissionen det lämpligt lägga på bördanär ännuatt att stenmer genom

dessa förvaltningar arbete. försökerKommuner på alltännu sättatt ge mer nu
banta sin personalorganisation och den sociala sidan inget undantag. Sam-är
tidigt ökar utförsäkradeantalet från arbetslöshetskassorna och på redanspär
arbetstyngda förvaltningar.
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avgifts-det bl.a. framskymtatkommissionen harI tro att genommanen
så det ska täckafå in medelalkoholtillstånden ska kunnabeläggning attav

tillståndsgivning och tillsyn.förkostnaderna
krogenproportioner förrimligaavgiftssättningen måste haJag attattantar

000 kronor. Haravgift 5kalkylera medLåtkunna existera.ska enenoss
till inrättainte räckerförstår och detså20 krogarkommun attatt envar en

säkerttillståndsgivningen kanmedSjälva arbetettillsyn värd namnet.
skulle det bli för dyrttillsynen. Dåknappastsjälvkostnadsprincipenenligt men

krog.att starta en
kommun-kanske lösasdetta kanproblemet. Men närsidaDet en avvar

itillåts expandera. Menförvaltningarnakommunalaoch dekrisen överär
iförslag verkarAlkoholkommissionensochdet mörktdagsläget ut varaser

tiden.otakt med
uppgiftermed allatillräckliga problemnärvarandehar förKommunerna som

Äldrevård, sjukvård, miljövård,primärlägger dem:statsmakterna utnu
uppgifterden flodenriksfárdtjänst, Iskolansvar,psykiatrisk vård, etc. av nya
harprioriteras. Den längealkoholpolitiken kommerdet knappast attär som

förhuvudansvaretfrigörs frånlänsstyrelsernaocheftersattvarit ävennär nu
tillsyn alls.blir någondet inteså det farakrogarnatillsynen värtär attav

riktigt kommuner-bara i deDetproblem kompetensen. ärEtt är storaannat
Alkoholkommissionenområde.på dettadag finns kompetensdet i enna som

och kommu-ska ingripanågon högre maktförlitat sig påantagligenhar att ge
grannlagaLHD-frâgorna. Detför hantera ärkompetens att upp-ennerna en

världibland hårdDetsköta tillsynen ärgift på sätträtt restauranger.att enav
utbildning,med. behövsoch ska Detalkoholhandläggare möter tampassom

finns inteuppgiften.för klar den Densocial kompetenserfarenhet och atten
i kommunerna.

kännerdär allamedelstora kommunertillsynen i små ochblir det medHur
ordningsproblem sin krog, ärkanske harkrögaren,alla Där storasom

kommunstyrelsensordförande. Eller därkommunstyrelsensmedbäste vän
ägda hotellanlägg-kommunenordförande i denordförande också sitter avsom

kommissionen föreslagit kandet regelsysteminteningen Jag tror att som
problematiken.undanröja den

serverings-hanteringockså, nödvändighet, kommunensbefararJag att avav
rutimnässig. Stämpel-blioch tillsynen i delar kommertillstånden attstora

detpolisens sakskrivs blir sedanoch tillståndet Detavgift inbetalas ut. om
tillsyn skötstillståndsgivning ochdärförblir bråk. nuläget vill jagI att av

länsstyrelserna.
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Kommunernas vetorätt

kommunala bör bibehâllasDen tills vi EG-domstolen tvingasvetorätten attav
avskaffa denna. kan försvarasDen vi vill försvara System-sättsamma som

med hänvisning folkhälsanbolaget. Dvs. till och hävd. Kommunerna bör i
utsträckning använda sig sin och dettastörre vetorätt görauppmuntras att av

till alkoholpolitiskt instrument.ett vasst

till partihandelBryggeriernas rätt

det gäller bryggeriernas till partihandel med såNär har den fråganrätt
behandlats i ordning regeringen. Alkoholkommissionen har ocksåannan av
behandlat denna problematik och i skrivelse frågan bör iavgörassagt atten
samband med den proposition regeringen lägger med kommissionenssom
betänkande underlag.som

och med 1977 års alkoholpolitiska beslut fickI bryggerierna säljarätt att
starköl direkt till Härigenom har bryggeriernas marknads-restaurangerna.
föring underlättats. har blivitDet lättare lansera produkter förstt.ex. att nya
i restaurangledet och därefter skapa eftgerfrågan i systembutikema. ochI med

fårklass säljas fritt får de fler möjligheter sinaännuatt attnu exponera
produkter.

Den kontakten mellan bryggeribranschen och harnärmaste restauratörerna
också lett till bryggerierna i ökad utsträckning har sig finansielltatt engagerat
i Bryggerierna har då sig speciella rabattsys-använtrestaurangerna. t.ex.av

marknadsföringsbidrag, fördelaktiga lån och borgensâtaganden. Dettatem,
ökade ekonomiska i restaurangrörelsen från bryggeriernas sidaengagemang

stridstår i med princip i svensk alkoholpolitik, nämligen tillverknings-atten
och serveringsleden skall hållas åtskilda i fråga drift ochsträngt om ansvar.

vill därförJag de regler gällde före år 1977 åter införas.ska Dvs.att som
förbud för bryggarna idka partihandel med starköl och all för-ett att att

säljning alkohol 2,8 viktprocent ska skötas Systembolaget.över Jag trorav av
snabbt beslut kan EG-förhandlingarna så klartäven däratt ett attgagna man

vår vilja alkoholförsäljningen monopolbolaget. System-att styraser genom
bolaget fick då också möjlighet informera marknadsföringatten om snyggare

ölprodukter.av

WHO-målet

kännerJag osäkerhet Alkoholkommissionen med sina ändringar istor om
hänsyn tillLHD Världshälsoorganisationen mål sänka alkoholkonsum-tar att

tionen med till25 2000.procent
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mini-tillåtaförsäljning öl klass ochfriareförslagenMed attgenomavom
samhället. Den ökadealkohol Öka itillgänglighetensåbarer kommer attav
påverka konsumtionentillgången och troligtvisökakommerexponeringen att

alkoholrelaterade öka iockså de skadornaskulleriktning. Därmedi positiv
WHO:s mål.förenligt medtvå beslut intedessaomfattning. Jag ärattanser

otillräckligt behand-Socialstyrelsens tillsynsansvarjagSlutligen timer vara
åtagan-Socialstyrelsensbero tidsnöd.detta kankommissionen,lad menav

råd och anvisningar,papperstiger;sammanhangetde i mest ut som enser
hand-tillfredsställande medskulle kännasutvecklingen, Detfölja etc. enmer

sin till-blir med aktiv iSocialstyrelsen regionaltvillfastare tillsyn. Jag att
för tillsyn landetsorganisationregionalSocialstyrelsen harsynsroll. avnu en

hjälppraktiskförskulle kunna byggassjukvård.och Denhälso- attut ge mer
för Folk-ske inomAlternativt kan dettaLHD-frågor.ikommunerna ramen

verksamhet.hälsoinstitutets

mledamoten Sten SvenssonReservation av

Inledning

oktoberregeringsförklaring den 4deklarerade i sinregeringenborgerligaDen
alkoholpolitiken:följande vad1991 avser

hittills-utvärdera dentillsätts föralkoholpolitisk kommissionEn bred att
i EG-framtida strategi, blandför formapolitiken ochvarande annatatt en

tillfamiljesociala konsekvenserna,deKartläggningenperspektivet. av
liksombör ingå i uppdragetmissbrukarfamiljer,situation iexempel barnens

bedömasgällande regler böralkoholistvården. Nyttanutvärdering avaven
undanröjas.krångeloch onödigt

alkohol-december 1991regeringen den 19bakgrund tillsattedennaMot en
utredningen klarkommittédirektiven skallEnligtkommission.politisk vara

1993.utgångenföre av
förändringarinnehåller förslag till LagendelbetänkandetförstaDet omav

drycker LHD.handel med
enskildesbalans mellan denskallAlkoholpolitikens mål upprättaattvara en

missbruk å andra.riskerna för denå sidan ochfrihet under ansvar ena
många de be-bestämd uppfattningsida det därförFrån moderat är att aven

enligtsådanaoch regler återfinns i just LHDstämmelser är som rege-som
undanröjasbedömas ochringsförklaringen bör

få undantagmajoritet med någraförvånande utredningensDärför detär att
vadliberaliseringar förenklingar lagenföreslår fler och ärinte änav som

vilja verkli-tecken i utredningenSärskilt det funnits vissafallet. attensom
avregleringar.föreslå tydliga och klaragen
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och förblirDet självbedrägeriär starkt restriktiv politikatt tro att gent-en
näringsställens möjlighet alkoholhaltiga drycker skulle haemot att servera mer
mycket marginell inverkanän den totala alkoholkonsumtionen. Särskilten

inte vi endast tolv all alkoholförtäring i Sverige skervet att procentsom ca av
på och andra offentliga inrättningar. Vår utgångspunktrestauranger år att
starkare gemenskaper minskar riskerna för missbruk. Förbättrade förutsätt-
ningar för vin, och sprit till rimliga priser och under rimligaatt servera
förhållanden ökar konkurrenskraft hemmadrickande irestaurangers gentemot
avskildhet och social kontroll.utan

Därför jag det nödvändigt politiken förändras i syfteatt män-attser som ge
niskor bättre möjlighet umgås och träffas på pubar och barer.att restauranger,
Självfallet behöver inte detta ske i samband med alkoholförtäring. Men sam-
tidigt alkohol sällskapsdryckär med mycket lång historia i vårtävenen en
land. Kan vi därför avmystifiera alkoholkonsumtionen, påäven restaurang-

har vi nått långt.er,
förslagDe till förändringar i LHD utredningsmajoriteten står bakom ärsom

inte ägnade främja denna målsättning.tyvärr För det första innebär denatt
föreslagna lagstiftningen, enligt min mening, folk i fortsätt-ävenatt gemen
ningsvis kommer uppfatta lagen politiskt förmynderi. gällerDetatt t.ex.som
bestämmelser tidsbegränsning, mattvâng och liknande. Det betänkligtärom

lagstiftning inte långtnär anpassad tillnär i samhället iär storten upp-
fattad norm.

Vad gäller den svenska alkohollagstiftningen i allmänhet och LHD i synner-
het dessa exempel på hur lagstiftningenär inte på något står i samklangsätt
med vad människor i allmänhet och nödvändigt. Risken medsansatanser vara

behålla så rigid lagstiftning förståelsen för nödvändigaär och effekti-att atten
åtgärder riktade och överkonsumenter alkohol blir mindre ochmot stor-va av

därmed försvåras. Det mycket allvarligt, och innebärär i förlängningen viatt
aldrig kommer hjälpa dennaatt stora grupp.

Alkoholkommissionen kommer i betänkande återkomma tillett attsenare
nödvändigheten effektivare behandling missbrukare, vikten ökadav en av av
information och upplysning och andra åtgärder. Därför berörs inte detta här.
Jag önskar dock betona vikten insatser riktas den befolk-att motav grupp av
ningen konsumerar 50 all alkohol endast tioprocent utgörsom av men som

befolkningen.procent av

Lagförslagen

Mot bakgrund vad anförts jag föreslagnaden lagtextenattav som ovan anser
bör ha följande utformning:
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40 §

förslagUtredningens

med-serveringen riskerarskall särskilt beaktastillståndsprövningVid attom
lämplighet bedriva serveringsökandesalkoholpolitiska olägenheter,föra att av

för ändamålet.serveringsställets tjänlighetochalkoholdrycker
lämplig bedriva serveringvisa hantillstånd skallsöker ärDen att att avsom

för ändamålet.serveringsstället tjänligtalkoholdrycker och äratt
sigtill sökanden visarsärskild hänsynskallTillståndsmyndigheten attta

sina skyldig-och benägenhet fullgöraavseende på laglydnadmedlämplig att
allmänna.heter detmot

alkoholpolitiskfrånbefaras medföra olägenheterserveringen kanOm syn-
styck-uppfyller kraven i förstasökandenpunkt får tillstånd ävenvägras om

et.

förslagMitt

bedrivalämplighetskall beaktas sökandenstillståndsprövningVid att serve-
benägenhetlaglydnad ochmed avseendealkolhaltiga dryckerring attav

denna lag.sina skyldigheterfullgöra gentemot

Kommentar

tillMajoritetens förslagtydlig och korrekt.väsentligt all lagtextDet ärär att
inte dela majoritetensöverarbetad. Jag kan40 § onödigtlagtext vad äravser

till-omöjligt försista stycke. Detskrivning i paragrafensförslag till är en
alkoholpolitiskbedöma vadobjektivt kunnastândsmyndighet äratt som en

skall bedömas i efterhand. Ansesendast kan ocholägenhet. dettaJag attanser
givna tillstån-tillståndsmyndigheten dra in detförekomma olägenhet fårdet

plats i lagen.också pådet. Detta regleras annan

§41

förslagUtredningens

medmeddelas serveringsställefår endastServeringstillstånd till allmänheten
tillhandahåller lagadför allsidig matlagning ochkök godkäntär mat.somsom

sällskap får endast meddelasTillfälligt tillstånd och tillstånd till slutet serve-
tillhandhåller lagadringsställe mat.som

förserveringstillstånd meddelasförsta eller andra stycket fårhinderUtan av
dockAlkoholservering fårfoajé till eller konsertlokal.vin och starköl i teater

pågående föreställning.endast ske i underpauser
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Servering alkoholdrycker från s.k. minibarer på hotellrum får endast skeav
på hotell med serveringstillstånd. Regeringen eller, efter regeringens bestäm-
mande, Socialstyrelsen får meddela bestämmelser serveringensnärmare om
bedrivande.

Den har meddelats tillstånd enligt tredje fjärdeeller stycket får ävensom
öl.servera

Mitt förslag

Utöver serveringsställe med kök godkänt för allsidig matlagningär ochsom
tillhandahåller lagad får serveringstillstånd också till barer ochmatsom ges

pubar kök för matlagning den sökande uppfyller kraven i 40utan om
Serveringstillstånd för vin, starköl och sprit till allmänhet eller till slutna

sällskap får meddelas till och konserthus krav restaurangkökteatrar utan
eller lagad Minibarer på hotellrum kräver inget särskilt tillstånd.mat.

Kommentar

Resultatet de nuvarande bestämmelserna och de utredningsmajoritetenav som
föreslår, vi har minst outveckladär restaurangkultur i vårt land.att sagten
Möjligheten och bara sig glas öl eller vin på kvarterspuben ochatt ut ta ett
träffer och saknas i utsträckning ivänner Sverige. ställetI harstorgrannar
svenskarna sig vid dricka i hemmen, innan de går Allt för ofta blirvant att ut.
konsumtionen därigenom betydligt det varit möjligtstörre besökaän attom en
enkel bar eller pub.

Genom mitt förslag skulle möjligheten driva kvarterspubaröppna attman
och små barer där människor i grannskap kan umgås. I Storbritannienett t.ex.
finns 70.000 kvarterspubar, där människor kan sig glas och där till-ta ettca
ståndsinnehavaren inte tvingadär att mat.servera

Förslaget vin och starköl endast får i under pågåendeatt serveras pauser
föreställning ytterligare exempel på onödig lagreglering.är Det tordeett en

mycket sällan människor besöker eller konsert primärt fört.ex. teatervara en
under andra stunder i dricka alkoholän Det dessutom i högstaatt ärpausen

grad rimligt skall kunna sig glas vin både före och efteratt ta t.ex. ettman en
föreställning för under trevliga former diskutera sina kulturupplevelser.att
Internationellt detta självklarhet. Jag också sprit skall fåattses som en anser

på och konserthus.teatrarserveras
Vad gäller frågan minibarer på hotell jag det inte särskiltattom menar

måste regleras på det föreslås i majoritetenssätt förslag.som
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46 §

förslagUtredningens

påbörjas klockanvin och starköl får tidigast 11.00Servering spritdrycker,av
fallet01.00. Tillståndsmyndigheten får i det enskildaavslutasoch bör senast

serveringstid, dock till klockan 03.00.förlängd längstförordna om
minuter efter serveringstidensServeringsställe skall 30utrymt senastvar

stängningstid.utgång
för minibar ii denna paragraf skall inte tillämpas hotell-Bestämmelserna

urum.

förslagMitt

Paragrafen helt bort.bör tas

Kommentar

serveringstider till vadsin lagstiftning det gällerSverige bör när somanpassa
inklusive vårt grannland Norge.i praktiskt hela den västliga världen,falletär

alkoholpolitisk funk-tidsbegränsningarna fyller ingen helstnuvarandeDe som
världen och vänjer sig vid det dention. tid då människorI ärattruntreseren

börja drickahan eller hon vill och slutaenskilde individen bestämmer närsom
uppfylla något högre alko-i Sverige sigalkohol, blir det barockt troratt man

mâl med reglera serveringstider.holpolitiskt att
politiken, har iden förda, och den föreslagnaresultatenEtt stor-av nuav

i Stockholm finnsantalet svartklubbar ökat och ökar. Barastäderna blivit att
de lagliga ochtiotal. vid tretidendrygt Dessa näröppnarett morgnarna,

skernäringsställena och klubbarna Verksamhetenskattebetalande stänger. utan
lagliga serveringsställena hartillståndsmyndighetens insyn och deutan att

de beviskonkurrera. Vad svartklubbarnachans än säger är ettatt man omen
politikernafinns efterfrågan eller tidiga nöjen vaddet änatt en sena --

och tycker.anser
perspektiv, tillåtamåste, alkoholpolitiskt bättreDet även attett ansesur

betalar skatt och andra avgifter, hagodkända näringsställen, dessutom attsom
finns efterfrågan, nuvarande lagstift-och det änöppet när att genomom en

okontrollerbar verksamhet.eller mindrening och regler uppmuntra enmer
finns det all anledning helt bort 46Mot denna bakgrund att ta
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50 §

Utredningens förslag

Priser på alkoholdrycker får vid servering lägre detaljhandelspri-sättas än
för jämte skäligt tillägg för serveringskostnaden. Priset skallset avvägasvaran

så försäljning drycker med högre alkoholhalt främjas.att av

förslagMitt

Priser alkoholdrycker bör vid servering lägre detaljhandelspri-sättas än
för varan.set

Kommentar

Få, något, näringsställe skulle pris understeg inköps-sätta ettom ens som
priset någonOm förmodan gjorde detta skulle han eller hon snabbtmotnu
inse det orimliga i detta. Därför finns det ingen anledning ha lagtextatt en

förutsätter näringsidkaren inte bedriver för honom ekonomisktattsom en
ochsund hållbar verksamhet.

och med detI sedan år tillbaka finns skattesystematt snart ett ett tarsom
hänsyn till alkoholhalten jag inte den andra meningen nödvändig.ärattanser
skattesystemet konstruerat på sådant dryckerär sätt med högre alkohol-ett att

inte främjas.halt

§NY

Utredningens förslag

Särskild mâttfullhet skall iakttas alkoholdrycker används inär restauranger-
marknadsföring.nas

förslagMitt

Paragrafen skall bort.tas

Kommentar

Regeringspartierna i oktober 1991 i regeringsförklaringen överens attvar on1
onödigt krångel skall bort den svenska alkoholpolitiken. Det dentas är motur
bakgrunden mycker märkligt majoriteten föreslagit ytterligare bestäm-att en

syftemelse ökaär minska krânglet. Bestämmelsenänatt attvars snarare
fyller ingen praktisk funktion och bör därför inte föras in i lagstiftningen.
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Övriga förändringar

föreslås§§61 och 6252, 58,45, 47, 48, 51,30-33, 39, 43,Utöver upp-att
alternativ skallalkoholfriakravet utmönstras.§jag 9höra att omanser

och detalltid finnaskommer äralternativalkoholfriaEfterfrågan på att en
detta behövsefterfrågan. Fördennanäringsställe tillgodosersjälvklarhet att ett

bestärmnelse.särskildinte en
försälj-bestämmelse förbjuderDenna§ bör slopas.jag 14Vidare attanser

fårölDennaviktprocent.alkoholhalt 4,5med högrestarköl änning typ avav
förbjuda starkölskälfinns någotdet inteJagendast attattexporteras. anser

be-paragraf hardennaeftersom4,5. Menviktprocenthögremed änen
jag.återkommerbetänkande,i dettahandlats

vadstyckettill 23 § andratilläggföreslårmajoritetUtredningens ett avser
Tilläggetprodukter.sälja sinastarköltillverkareför atträtten synes varaav

möjligt för slutnanämligendetdagkonsekvenser. Ifår ärlitet, storamen
före-majoritetenGenomfrån producenterna.direktölköpasällskap att nuatt

meddelatsharorden...till denmedavslutasstycketdet andraslår somatt
vilket jag intemöjlighet,dennaserveringstillstånd.stadigvarande stoppas

bestärnrnel-nuvarandedealkoholpolitisk roll. Jagnågonfyller attanseranser
gälla.skall fortsättastycketi § andra23serna

vad gällerförändringarförslag tillmajoritetensbiträder jag§Vad 37avser
§ itillämpningen 37jag migsjälva lagtexten. Däremot mot avreserverar

två avseenden.följande
tillhandahållasskalllagadutbudvarieratskriverMajoriteten matettatt av

kunnaalkohol skallserveringtillstånd tilltrafikservering förvidäven att av
skalldet inteockså konstaterar,majoritetenvilketkrav innebär,Detta attges.
inteinrikesflygetstarkölvin ellersprit,möjligt att manomserveravara

dettauppenbartheltmatutbud. torde ärvarierat Detharsamtidigt attett vara
möjligtskallhävdat dethar tidigareinrikesflyget. Jagomöjligt på attatt vara

frånkravpå Dettaalkohol kravserveringtillstånd förerhålla mat.utanav
trañkservering.det gällersjälvfalletvidhåller jagmin sida även när

införastill skallförordningen LHDmajoriteten det iandraFör det attmenar
isynlig platsanslås vältillståndsbevis skallbestämmelse att serve-omen

byråkratisktnågontingbetraktasinte änringslokalen. kanDetta ettannatsom
funktion ochalkoholpolitiskhelstfyller någonsak intepåfund i somsom

värde.därför saknar
restauranglo-Omockså börjag den§ utmönstras.Vad gäller 42 att enanser

bygglagstiftningenkontroll enligtföremål fördettaskallkal byggs varaom
bestämmelser. Jaghälsovårdsmyndighetensrespektiveyrkesinspektionensoch

till detta.tillståndtillståndsmyndigheten behövervarförskäl tillinget geser
redanstorlek har jagdrinkbarensbestämmelsen i 42 §gällerdetNär om

kök och matsaltillåtet kravskalljag detframför utanattatt varaanser
storlekbestämmelse drinkbarenstill hafinns några skälvarför det inte att om

och läge.
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Även 53 § förbud vidtaga åtgärder på serveringsställe förmot att attom
förmå inköpa alkohol bör lagstiftningen. Den hängergäster utmönstrasatt ur
ihop med den majoriteten föreslagna paragrafen måttfullhet vidav nya om
marknadsföring. Båda bestämmelserna torde svåra efterlevaytterst attvara
och gränsdragningsproblem kan bli vanliga vid bedömning vad ärsom
tillåtet enligt 53 § respektive den paragrafen.nya

dessutomJag 55 § förbjuder förvaring malt- och läske-attanser som av
drycker i kärl i vilken drycken har tillverkarenlevereratsän börannat av

Ävenavskaffas. denna bestämmelse exempel på onödig byråkratiär ett som
inte fyller någon alkoholpolitisk funktion.

LHDLVM-utredningen

Alkoholkommissionen har också redovisat sin betänkandet Kommu-syn
roll alkoholområdet och inom missbrukarvården SOU 1993:31. Inernas

betänkande föreslåsdetta förändringar 65-69 avseende tillståndsmyndig-av
het kontroll lagens efterlevande. Betänkandet föreslår såväl till-samt attav
ståndsgivningen kontrollen skall överföras till kommunerna. Jag biträdersom
majoritetens förslag tillståndsgivningen och tillsyn skall föras tillöveratt
kommunerna §§ 57-62. likhetI med majoriteten också jag det kom-attanser
munala beslutet skall kunna i domstol.prövas

Det dock märkligt majoriteten kommunerna harär kompetensatt attanser
bedöma tillståndsansökningar, inte kompetens råderatt attmen anser samma
kontrollera givna tillstånd. Enligt min mening det logiskt hela till-äratt att

stånds- och kontrollinstrumentet förs till kommunena. Såväl praktiska,över
ekonomiska och rättssäkerhetsskäl talar för tillståndsgivning, tillsynattsom

och fatta beslut återkallelser hållsrätt hos ochatt om m.m. samman en sam-
myndighet i enlighet med vad föreslås i SOU 1993:31 §§ 65-69.ma som

Slutligen jag mig de specialmotiveringar jämte de förslag tillmotreserverar
tillämpningsföreskrifter majoriteten föreslår i de delar där jag i dennasom
reservation har tagit ställning förmåntill för lagtext.en annan

Särskilt yttrande sakkunniga Anita Sundin Svenskaav
Kommunförbundet

Alkoholpolitiska kommissionen tillståndsprövning tillsyn enligtatt samtanser
skallLHD kommunal uppgift, medan återkallelse tillstånd skallvara en av

handhas länsstyrelsen. Jag delar inte denna uppfattning. Tillståndsprövning,av
tillsyn återkallelse skall ligga och myndighet, kommunen.samt en samma
Mitt ställningstagande bygger jag följande resonemang:
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tillståndsprövning-tillsyn-återkallelse tillstånd hängerFunktionerna av
uppgifternauppbyggt i dagockså regelsystemetSå närärsamman.

LHDLVM-utredningenciteralänsstyrelsen. Enklastpåligger är att
hållasfunktionerna börenighet rådde1993:31 därSOU att sam-om

myndighet kommunen:ochhos sammaenman

vilarfunktioner, vilkasamband mellan dessanaturligtfimisDet treett
Tillståndsmyndig-varandra inbördes stöd.förutsättningar och gersamma

tillstândsbeslut och vadmeduppgivits i sambandvadheten ettvet somsom
framkommer vidVadvid tillsynen.uppmärksammassärskilt behöver som

tillstånds-bedömningenbåde förviktig informationtillsynen är nyaav
för tidigare lämnatförutsättningarnaför bedömaansökningar och ettatt om

också angeläget det skereller har ändrats. Dettillstånd brister är att en
tillstånds-så intesamtliga dessa avseendenbedömning ikonsekvent att

angivna villkor, riskerartillståndsmyndighetenföljerhavare, attavsom
uppfattningmyndighet medingripanden frånförråka ut en annanannanen

möjliga konsekvenserexempel påfrågor. Etti extremt upp-av ensamma
tillståndbeviljarkommunen förstfunktionernadelning är ettatt somav

bedömninggrundåterkallar påomedelbartlänsstyrelsen sedan annanav en
vad kräver.LHD

sigsvårt tänkaanför detAlkoholpolitiska kommissionen är attattatt
bliskulle kunnaserveringstillståndåterkallelsebeslut kom ettett av
förfinns riski kommunal nämnd. Härpolitisk omröstningföremål för

i beslutsunderlagetalkoholpolitiska instriktandra faktorer vägsänatt
fleranäringspolitiska hänsyn;risk föricke önskvärt Enpå sätt.ett

uppstår inomintressekonfliktbli arbetslösa ellerkan attpersoner
kommunalt ägdafall åtgärderkommunen i de övervägs gentemot

drivs i kommunalstadshotelletinte ovanligtDet är attrestauranger.
regi.

misstroendekraftigtdetta sammanhangKommissionen visar i motett
författ-nämnder har följa dei kommunalaLedamöternakommunerna. att
hanteraför verksamheten. Kommunernaningsregler gäller är attvanasom

myndig-Uppgiftenmotstridiga intressen.sanktioner och frågor med utgör
tjänstefel. Så harunder straffansvarledamöterna beslutarhetsutövning och

och bygglagenfölja specialreglerna i Plan-byggnadsnämnd attt.ex. en
gäller föreläggan-sanktioner svartbyggen. Samma1987:10 vidSFS mot

SFS 1969:387.enligt Miljöskyddslagenden
uppgifter enligt lagen handel medanförtroskommunal nämndEn omsom

naturligtvis följa reglerna i denna.drycker måste

återkallelsebesluten skall ligga på länsstyrel-Kommissionen attmenar
och juridiskakräver rättssäkerhet, opartiskhetdå dessa beslutsen

Enligt kommissionen således kommunerna kompetentakunskaper. är
intemyndighetsuppgift tillståndsprövningenskötaatt men enen

återkallelse-Kommissionen hävdar juståterkallelsen. attannan
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besluten får långtgående konsekvenser för den enskilde. Det kan na-
turligtvis också tillstånd få.vägrat Också tillståndsprövningenett
kräver rättssäkerhet, opartiskhet och juridiska kunskaper. Kommis-
sionens ställningstagande inkonsekvent.är

Uppdelningen tillståndsuppgifter och sanktioner på två olikaav myn-
digheter kan medföra merarbete, minskad effektivitet och ökade kost-
nader.
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Kommittédirektiv

Alkoholpolitisk kommission

Dir. 1991:124

vid regeringssarmnanträdeBeslut 1991-12-19

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg anför.

Mitt förslag

föreslår parlamentarisk kommission bredJag med sammansättningatt en
uppgift hittillsvarandetillkallas med utvärdera den alkoholpolitiken ochatt

lägga fram förslag till strategi för framtiden bl.a.i EG-perspektiv.etten -
Kommissionen skall kartlägga alkoholmissbrukets familjesociala konsek-även

vårdenoch alkoholmissbrukare.göra översynvenser en av av

Bakgrund

alltför hög konsumtion alkohol förEn med sig omfattande sociala ochav
medicinska problem. Missbruk medverkar till social utslagning, problem på
arbetsmarknaden och familjeproblem. Missbruket har stark koppling tillen
våld och andra former brott, det ligger långbakom rad olyckor ochav en
sjukdomar och orsakar för tidig död. Missbruket alkohol fungerar ocksåav
ofta inkörsport till andra slag missbruk. Samhällets kostnader försom en av

socialtjänst och sjukvård, produktionsbortfall och arbetsrehabilitering ärt.ex.
mycket höga. Härtill kommer det psykiska, sociala och ekonomiska lidande

drabbar enskilda missbrukare och deras anhöriga.som
års alkoholpolitiskaGenom 1977 beslut lade riksdagen under enighetstor

fast grunderna för den alkoholpolitik i det väsentliga alltjämt tillämpassom
prop.l97677:108, SkU 40, rskr. 231. Det innebär hanteringen alko-att av
holdrycker omgärdas med regelsystem syfte begränsa alkoholensärett attvars
skadeverkningar. Det sker bl.a. prispolitiken och System-attgenom genom
bolaget har monopol huvuddelen detaljhandeln med alkoholdrycker.av
Dessutom regleras restaurangserveringen alkoholdrycker i syfte denattav
skall ske återhållsamt, under kontrollerade former och med socialt ansvar.
Social hänsyn skall framför allt för skydda ungdomar. Samhällettas att satsar
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dessutom avsevärda medel för information och opinionsbildningatt genom
begränsa konsumtionen och alkoholskadorna.

Hösten 1989 uttalade riksdagen i enlighet med socialutskottets betänkande
198990:2 aktiv alkoholpolitik alkoholfråganSoU En måste sättasattm.m.

i blickpunkten. En medvetenhet alkoholens skadeverkningar ochstörre om en
förståelse för behovet alkoholpolitiska åtgärder måste enligt utskottetstörre av

skapas. Vidare ansåg utskottet åtgärderna borde utgå från 1977 års alko-att
holpolitiska beslut. Dock borde insatserna i vissa avseenden tillanpassas
samhällsförändringar och kunskap inom alkoholforskningen.ny

Alkoholkonsumtion och alkoholskador

Vid internationell jämförelse den genomsnittliga alkoholkonsumtionenären
låg.i Sverige relativt alkoholbetingade medicinska skadorna ocksåDe är av

omfattningbetydligt mindre i länder med högre genomsnittlig alkoholkon-än
sumtion.

Ändå alkoholen upphov till avsevärda sociala, samhällsekonomiska ochger
medicinska problem i vårt samhälle. Enligt vanlig uppskattning drick-även en

så300 000 svenskar mycket alkohol det har negativ inverkan påatter en
deras hälsa, familjeliv och arbete.

decenniernas internationella alkoholforskningDe har i huvud-senaste gett en
sak entydig bild samband mellan den totala alkoholkonsumtionen iett ettav
samhälle och dödligheten i alkoholbetingade sjukdomar. Inte minst högkon-

den befolkningen10 konsumerar 50sumenterna, procentgrupp om ca av som
alkoholen, problem. stegrad total alkoholkon-Enutgörprocent ett stortav

sumtion åtföljs med sannolikhet ökning också antalet högkon-stor av en av
vilket i sin lederregel till den alkoholrelaterade sjuk-sumenter, tur attsom

ligheten och dödligheten stiger. Omvänt gäller minskning den totalaatt en av
alkoholkonsumtionen i samhälle leder till färre alkoholskador och lägreett
dödlighet.

Från andra världskriget och framåt har den genomsnittliga alkoholkonsum-
tionen i Sverige, framgården den officiella försäljningsstatistiken,som av
ökat påtagligt. Under förstade efterkrigsdecenniema praktiskt för-tre taget
dubblades konsumtionen invånare. Under perioden 1976 -1984 minskadeper
alkoholförsäljningen med %.drygt 20 Därefter kom period relativten ny av
kraftig konsumtionsökning. Under de två åren har återigen visssenaste en
mindre tillbakagång kunnat registreras. Fortfarande ligger emellertid alkohol-
konsumtionen invånare år och äldre %15 60 1946 års nivåöverper ca
4,0 liter alkohol invånare år15 och äldre år jämfört1946, med 6,4ren per
liter år 1990.
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Härtill kommer den konsumtion inte registreras i officiell försälj-som
ningsstatistik, det s.k. mörkertalet. Hit räknas bl.a. hemtillverkat vin, privat
införsel alkohol, olovlig tillverkning spritdrycker och konsumtion underav av
utlandsvistelser.

Alkoholfrágan i Sverige och i Europa

Våra dryckestraditioner del den svenska kulturtraditionen och livs-är en av
stilen. Sverige tillhör tradition de s.k. spritländema. Det typiska för sprit-av
länderna drickandet i utsträckning koncentrerat tillär veckoslutenäratt stor

vissaoch högtider. Man dricker sig ofta berusad. Vâldsbrottslighet och
olyckshändelser har starka samband med denna drickande.typ av

I vinländer Frankrike, Italien, Portugal och Spanien dricks vin it.ex.som
utsträckning vardaglig mâltidsdryck och det inte kulturelltärstor som accep-

dricka sig redlöst berusad. Att alkoholbruket integrerad delterat att är en av
vardagslivet leder till höga konsumtionsnivâer, vilket i sin för med sigtur
utbredda medicinska skador och alkoholrelaterad dödlighet.

Under efterkrigstiden har vi kunnat tydlig tendens till dryckes-attse en
internationaliseras, inomsärskilt EG-länderna.mönstren Men i Sverigeäven

har det skett långsiktig förändring dryckesvanorna, bl.a. minskadmoten av
spritkonsumtion och ökad vin- och ölkonsumtion.

Under det årtiondet har i bl.a. rad europeiska länder blivitsenaste man en
alltmer medveten alkoholskadorna de folkhälso-utgöratt ett storaom av
problemen. Som del den s.k. Hälsa för alla-strategin har det inomen av
Världshälsoorganisationen WHO framförts mål alkohol-ett attsom
konsumtionen skall tillbaka minst %med 25 under periodenpressas
1980 2000, vilket Sverige ställt sig bakom. fleraI europeiska länder förs nu-
diskussioner möjligheterna reducera alkoholkonsumtion och -skadorattom

både utökade informationsinsatser åtgärderoch för begränsaatt ut-genom
budet alkohol, förbud eller inskränkningar it.ex. rättenmot attav genom

Ävensprida reklam för alkoholdrycker. dryckesskatternas betydelse för folk-
hälsan har uppmärksarmnats.

EG och alkoholpolitiken

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast det europeiska integrations-att
arbetet från intesvensk sida får bedrivas så effektiv svensk alkohol-att en
politik försvåras.

Den svenska alkoholpolitikens mål tillbaka alkoholkonsumtion ochatt pressa
alkoholskador ligger fast. Medlen för nå detta mål måste i fort-ävenatt
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kunskaperför förbättrainsatserkombinationdelssättningen att omavenvara
för begränsa al-åtgärdertill det, delspåverka attityderalkoholbruket och att

tillgänglighet.koholens
integrations-europeiskasannolikt denemellertidsikt detPå längre är att
främst pris-gällerområde. Detinom dettaåterverkningarfår ävenprocessen

relativt hög,harlänge till de ländersedanpolitiken. Sverige hör settensom
förfinns i ochalkoholdrycker. Detbeskattningalkoholpolitiskt motiverad, av

skattendirektiv åstadkommabindandeinom EGinga planersig attatt genom
Å detsidanmedlemsländer. andra ärnivå i allaligger påalkoholpâ samma

medlemsländernaspåverkasikt kommerharrnoniseringen påtroligt attatt
minskadehandel ochfriare gräns-riktning. Eni utjärrmandealkoholpriser

användablir svårareleda till detförhållandenunder allakontroller kan attatt
alkoholpolitiskt instrument.priset som

finns det föri övrigt,alkohollagstiftningen närva-svenskadenVad gäller
skullehänseendenågot avgörandeden iförmodaanledningrande ingen attatt

emellertid inte utförtsdetHittills harregelsystem.oförenlig med EG:svara
behovochalkohollagarnade olikagenomgångsamladnågon avav ev.av

regelsystem. Detanpassning till EG:spåtill kravetrevideringar med hänsyn
stånd.tillgenomlysning kommersådanangelägetframstår att nuensom

regler börOnödiga utmönstras

Även någon totalanledningnärvarande inte finns översyndet för göraattom
ocksåbestämmelsernaskäl granskadet finnasalkohollagstiftningen, kan attav

detillfällen uttalatvid fleraRiksdagen harsynvinkel.från rest-atten annan
all-till sådanamåste begränsasalkoholområdetfinns påriktioner somsom

förtroendet för alkohol-intemeningsfulla föruppfattarmänheten attsom
delarvi bör slå vakt deSamtidigtskall minska.politikens grunder om avsom

sådana bestämmelseralkoholpolitisk betydelse, börharregelverket somsom
Härigenomalkoholpolitisk funktion kunnanågoninte längre fyller utmönstras.

på deskäl börtrovärdighet.lagstiftningen vinna i Avkan ta varasamma man
förtydligadförenklad och lag-finnas åstadkommamöjligheter kan att ensom

stiftning.
reglernasärskilt uppmärksammakommissionendetta sammanhang börI om

handelenligt lagen 1977:293tillstånd till servering alkoholdrycker omav
bedrivande ochbestämmelserna serveringensdrycker LHD, liksommed om

analy-alkoholserveringen. Kommissionen börandra frågor gäller ävensom
lagstiftning tillämpas i praktiken.hur dennasera
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efterfråganpåverkaAtt

tillgänglighet kan utgöraalkoholens sägasbegränsaföråtgärderOm att
människornaspåverkaförså insatsergrundsten,alkoholpolitikens är attena

såväl förebyggandeHärmedden andra.alkoholdryckerpåefterfrågan avses
informa-ungdomar,fritidsmiljöer fördrogfriaskapainsatser, att somt.ex.
alkohol-människorspåverkaförverksamhetopinionsbildandeochtions- att

festdryckeralkoholfriaolikadeinformationpositivHit hör även omvanor.
alternativ.fimis somsom

tilldär detlägeområde. Idettainomgjorts ochhar görs ettinsatserStora
bli svåra-integrationen kaneuropeiskaoch deninternationaliseringenföljd av

emel-finns detprispolitiken,tillgänglighetalkoholensbegränsaatt genomre
opinionsbildandeattityd- ochdettavikt vidskäl lägga störrelertid ännuatt

arbete.
verksamhets-omfattandebli detdrogområdet kommerochAlkohol- mestatt

propositionI denjuli 1992.den 1folkhälsoinstitut inrättasområdet i det som
information,starktunderströksbeslutriksdagensförgrund attlåg tillsom
frarnträdan-böråtgärderförebyggandeandraochopinionsbildning merges en

riktarinsatsersig bådealkoholpolitiken. Det rörsvenskaroll i dende somom
riktade tillsatsningarselektivaochi t.ex.befolkningentillsig stort merom

före-såväl allmänthandlar vidarekvinnor. Detgravidaellerungdomar om
sig ivilka befinnermänniskortillriktadeåtgärderinsatserbyggande som

verksamhetInstitutetsalkohol.skadligt brukutvecklaförriskzonen ettatt av
underlag.förankratvetenskapligt välbygga påskall

alkoholmissbrukareVården av

Missbrukar-1987:22SOUbetänkandekonstaterade i sittSocialberedningen
ochsocialaalkoholmissbrukamasdeTvångetSocialtjänsten, tungaattna,

decennierna.påtagligt under deförsämratssituation harmedicinska senaste
särskiltÖverdödligheten dramatiskt,ökatharalkoholmissbrukarebland dessa

bland de yngre.
under långaoftahar detsocialtjänstenmedkontaktharmissbrukareDe som

oplanerade. Detsporadiska ochregelkontakternatidsperioder, är sommen
de institu-förockså gällerbehandlingen, någotikontinuitetsaknas somen
efter insti-uppföljningsocialtjänstensmissbrukama. Dentionsvårdade öppna

socialtjänstlagenförutsattes närsällan på dettutionsvård fungerar sätt som
samhällsins-andrasjukvården ochsocialtjänsten,mellanSamarbetetinfördes.

dessainom detOftautvecklat.dåligtiblandtitutioner vetär om-ena avman
andra.detaktuell inompatientenrespektive ärklientenråden inte att
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Även socialstyrelsen har i olika redovisat missbrukarvården irapporter att
dag står inför problem. finns bristDet institutionsplatser förstora tungaen
missbrukare och det finns behov utveckla vårdens innehåll.ett stort attav

I många kommuner effektivasaknas det metoder för klara vårdenatt av
klienter med problem, psykiskt störda missbrukare ochsammansatta t.ex.
missbrukare med invandrarbakgrund. Det behövs bättre kunskap och kom-

för arbeta med dessa och bättre samarbete med landstingenspetens att grupper
psykiatriska vård.

Tvångsvården missbrukare enligt lagen 1988:870 vårdav vuxna om av
missbrukare i vissa fall LVM dras vidare med såväl kvantitativa kvali-som
tativa brister.

Utredningen S 1991:09 Institutioner inom ungdomsvården och missbrukar-
vården har bl.a. uppgift belysa missbrukarvårdens innehåll ochattsom orga-
nisation vad tvångsvårdens institutioner. Utredningen skall enligt di-avser
rektiven slutförd den 15 januari 1992.vara

Kvinnors missbruk ytterligare problemområde kräverär särskildett som
belysning. Dryckesmönstret för kvinnor och har blivit alltmer likartat.män
Missbruket bland kvinnor har ökat. Mycket tyder kvinnor miss-att som
brukar snabbare blir utslagna och de också fortare får såväl medicinskaatt

sociala skador missbruk.sitt Att nå dem med stöd eller vårdinsatsersom av
på tidigt stadium därför särskilt viktigt.ärett

Missbrukarvården har traditionellt utformats med utgångspunkt från män-
behov. Under år har blivit medveten de problemnens senare man mer om
kvinnor i manlig behandlingsmiljö. Fortfarandemöter dock kun-ärsom en

skapen otillräcklig, framför allt kunskapen de särskilda behovom som
kvinnliga missbrukare har och kan kräva speciella behandlingsinsatser.som
En utveckling inom detta område skulle underlätta för kvinnor själva sökaatt
vård.

frågaEn måste uppmärksammas särskilt i detta sammanhang gravidaärsom
kvinnors alkoholvanor. Varje år föds det alltjämt hundratal barn medett grava
och bestående skador till följd moderns missbruk. finnsDet undersök-av
ningar visar missbrukande kvinnor föder fler barn genomsnittet.änattsom

förhållandetDet alkoholkonsumtionen ökar bland kvinnor kan inne-att unga
bära risker för antalet skadade barn ökar.ävenatt

Missbrukets familjesociala konsekvenser

Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för miss-
brukarens familj har bara i mycket begränsad utsträckning varit föremål för
forskningens intresse. gäller inteDet minst frågan vad det innebär förom
barn leva med har alkoholproblem.att vuxna som
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finns de vanligaste orsakerna tillalkoholmissbruk medDe som en avvuxnas
samhällsvârd. Alkoholen spelar emellertidplacering barn ibeslut enom av

rimligt det finnslångt fler fall så. Detdestruktiv roll i än är attatt anta ett
grund föräldrarnasungdomar far illa i det påantal barn och tystastort avsom

ofta finns med i bilden vidstudier också alkoholenmissbruk. Olika visar att
kvinnomisshandel barnmisshandel och andra barn.såväl övergrepp motsom

alkoholproblemallvarligaste konsekvenserna för barndeEn ärvuxnasavav
de inteutsträckning tvingasibarnen ärta ettstoratt vuxenansvar som mogna

labildrickande skapar ochomfattande och okontrolleratför. Ett otryggen
identitetsutveckling. Såvälleda till störningar i barnetsmiljö, vilket kan

psykosomatiska besvär,undersökningar visar ocksåsvenska utländska attsom
till alko-betydligt vanligare hos barnoch skolsvårigheterkamratproblem är

jämförbar bakgrund.hos barn med i övrigtholmissbrukare än
anhöriga har under årför stödja missbrukaresOlika metoder att senare

det under 1980-talet skettflera länder. l Sverige harbörjat utvecklas i t.ex. en
Även inomfamiljebehandling inom institutionsvården.utbyggnad öppen-av
framför allt inomfamiljeinriktade arbetet börjat utvecklasvården har det

angeläget dessautvecklingsprojekt. Detför olika försöks- och är attramen
därvid särskilt beaktar ikontinuerligt ochvärdformer utvärderas att mannya

tillgodoses.behovvilken mån barnens

uppdragKommissionens

alkoholkonsumtionen och alkoholskadomatidsperspektiv harSett i längreett
Konsumtionsutvecklingen under delenpåtagligt.i Sverige ökat senare av

fråndå år från år avlägsnade det målvidare vi1980-talet innebar att oss om
periodenmed minst 25 underalkoholkonsumtionenminskning procentaven

ställt sig bakom.Sveriges regering och riksdag har1980 2000, som-
syfte finnaalkoholpolitiken, iskäl förRedan detta utgör över attatt nu se

Härtillalkoholpolitiska målen. kommereffektiva förverkliga devägar attmer
sammanhanginnebär i detta bl.a.europeiska integrationsprocessen. Denden

dramatiskt alla plan ekonomiska, sociala,kommer ökautbytet attatt -
tradition för mindre restrik-mellan Sverige och länderkulturella som av en-

också harhos etablerade ochtiv alkoholpolitik den avsevärtän ensomoss
alkoholkonsumtion och fler alkoholskador.högre

föreslå parlamentarisk kommission meddenna bakgrundJag vill attmot en
uppgift formulera strategisammansättning tillkallas med främstabred att en

den alkoholkonsumtionen och begränsaför nå målet minska totala attatt att
skadeverkningar.alkoholens

ligga utvärderingTill grund för kommissionens överväganden bör bl.a. en
Kommissionen bör därvidden hittills förda alkoholpolitikens effekter.av
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också jämföra den svenska alkoholpolitikens mål och medel med den politik
andra jämförbara länder för detta område. Kommissionen bör ävensom

beskriva skillnader i konsumtions- och skadenivåer mellan länderna och i
möjligaste mån analysera effekterna den förda politiken i olika länder.av
Kommissionen bör ha möjlighet anlita såväl svensk utländsk expertisatt som

kartläggnings-i detta och analysarbete.
den mån kommissionen finnerI delar det svenska regelsystemet inomatt av

område behöver förändrasdetta med hänsyn till EG:s regelverk, bör kommis-
framsionen lägga förslag till sådan reviderad lagstiftning. Kommissionen kan

andra skäl föreslå förändringar i lagstiftningen, den finneräven t.ex.av om
vissa bestämmelser kan förenklas eller helt för de inte läng-utmönstrasatt att
fyller någon alkoholpolitisk funktion. andra fall kanI reglerna behöva för-re

tydligas föreller skärpas bättre fylla alkoholpolitiskt syfte.att ett
Kommissionen bör lämna förslag till metoder löpande följaäven ävenatt

icke registreradeden alkoholkonsumtionen, för regering och riksdagatt ettge
underlag för alkoholpolitiskabättre ställningstaganden.

Kommissionen bör vidare kartlägga och redovisa de ökade svårigheter att
uppfylla de alkoholpolitiska målen svensk anpassning till EG kan in-som en

Kommissionen skall förslag till insatser medför depresentera attrymma. som
alkoholpolitiska målen kan uppnås, inom för EG-integrationen.även ramen
Kommissionen bör hur det opinionsbildande attitydpåverkandeöverväga och

inomarbetet detta område kan förstärkas.
Kommissionen bör bedöma hur såväl de primär- de sekundärpreventivasom

insatserna kan utvecklas ytterligare. Kommissionen bör i dessa delar samråda
med organisationskommittén för det blivande folkhälsoinstitutet och med
institutet, sedan detta bildats den juli1 1992. Kommissionen bör framlägga
förslag till långsiktig inriktning folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrâ-av
gorna.

Kommissionen skall vidare genomlysa de problem föreligger inomsom
vården alkoholmissbrukare och bedöma behoven förändringar vård-av av av
former och vårdinnehåll. kvinnligaDe missbrukarnas vårdbehov skall därvid
uppmärksammas särskilt.

Kommissionen skall också kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser
för missbrukarnas familjer och bedöma vilka insatser behöver förgörassom

de anhörigas, särskilt barnens, behov stöd.mötaatt av
Kommissionen bör avsluta sitt arbete före utgången år 1993.av

utredningen gäller direktivenFör dir. 1984:5 till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning direktivensamt
dir. 1988:43 beaktande EG-aspekten.om av
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Hemställan

regeringen be-hemställer jaganförthartill vad jaghänvisningMed attnu
för Socialdepartementetchefenmyndigar

kommittéförordningen 1976:119omfattadkommissiontillkallaatt aven --
alkoholpolitiken ochutvärderauppdragmedledamöter,högst 11med att-

vårdenstrategi,alkoholpolitisk översyngörautforma att aven avnyen
alkoholmissbruketsanalysgenomföraalkoholmissbrukare och att aven

konsekvenser,farniljesociala
ordförande,ledamöterna samtattatt utse varaen av-

biträde kom-ochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om-
missionen.

skall belastakostnadernabeslutarregeringenjaghemställerVidare attatt
Utredningaranslaghuvudtitelns Afemte m.m.

Beslut

och bifaller hansövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.

Socialdepartementet
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kommissionenalkoholpolitiskasammansättning av

Ordförande

Riksrevisionsverketgeneraldirektör vidMundebo,Ingemar

Ledamöter

riksdagsledamot sIngrid Andersson,-
riksdagsledamotIsraelsson, cKarin-

socionom kdsKarlsson,Bert-Inge-
nydriksdagsledamotKling,Peter-

sekreterarepolitisk vOwe Larsson,-
riksdagsledamot fpOrring,Ulla-
riksdagsledamot sPalm,Sverre-

Systembolagetdirektör vidverkställandeGabriel Romanus,-
riksdagsledamot mSten Svensson,-

Örtendahl, Socialstyrelsengeneraldirektör vidClaes-

Sakkunniga

Utrikesdepartementets Handels-departementssekreterare vidJohan Enegren,-
avdelning 1992-05-12

Socialdepartementet 1992-11-01departementsråd vidChristina Gynnâ-Oguz,
1992-03-20vid FolkhälsoinstitutetÖverdirektörJakob Lindberg,

Kommunförbundet 1992-03-20vid SvenskaAnita Sundin, sekreterare
Landstingsförbundet 1992-03-20utredare vidGunilla Wallgrund,

Experter

Alkohol- och Narkotikaupp-vid Centralförbundet förBjörn Hibell, direktör-
1992-03-20lysning CAN

Datainspektionen tidigare rättssakkunnig iLeif chefsjurist vidLindgren,-
Socialdepartementet 1992-03-20

avdelning förRomelsjö, vid Karolinska Institutets social-Anders docent-
medicin 1992-05-12
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Sekretariat

Hans Noaksson, huvudsekreterare, revisionsdirektör 1992-03-01-
Carlsten, utredningssekreterarePeter 1992-07-23 1993-05-31 Ansvars-- -

område: serveringsbestämmelser i LHD
Johan Hellstrand, departementssekreterare 1992-06-01 Ansvarsområde:

vårdfrågorpreventions- och
Rolf Larsson, advokat 1992-05-01 Ansvarsornrâde: EG- och EES-frågor

Ovanstående har förordnats från 1992-02-13, där anges.annatpersoner

Lillian Rydgren, assistent anställd vid Socialdepartementet-

biträtt sekretariatetPersoner vid utarbetandet detta betänkandesom av

Agnéus,Hans avdelningsdirektör vid Socialstyrelsen Avsnitt 5.16, 5.17-
bilagaoch redigering 3av

Thomas Kolk, ñl. kand. Statistikbearbetning, bilaga 3-
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Alkoholserveringens utveckling 1970 1991-

Inledning

antaletbehandlar utvecklingenredogörelseFöljande restauranger, serve-av
totala försäljningen.serveringens andel denalkoholdrycker,ringen samt avav

Officiella Statistik: Alko-hänvisas till Sverigesoch begreppdefinitionerFör
BestämmelserSocialstyrelsensoch 1990 SOS röran-holstatistik 1989 samt

juli 19901drycker den 1handel medde per
spritdrycker, vin och starköl. Be-uppgifterbehandlas huvudsakligenHär om

redovisats antal serveringarhar i viss månträffande antalet ävenrestauranger
inte denna1.3. övrigt berörsbilaga tab 1.1 Iöl klass ll,med enbart se -

bör således observe-kategorin alkoholdrycker. Detden tillhördryck trots att
sålda drycker endastuppgifteri dennaatt rapport summan avomavserras

andra redovis-spritdrycker, vin och starköl. Ivolymensammanlagdaden av
ingår klass II.alkohol i Sverigetotalförsäljningen ävenningar avav

försäljningen stark-den totalaungefär lika andeldryck harDenna stor somav
År såldes liter öl klass II100% alkohol. 1991 1,21räknadölet persom

Ölsiffra för starkölet 1,17 liter.Motsvarandeår och däröver.invånare 15 var
andel denServeringenshuvudsakligen i livsmedelsbutikerna.säljsklass II av

10%.storleksordningenokänd, torde ligga iförsäljningentotala är men

Restauranger

serveringstillstånd, ökade markantantaleträknatAntalet restauranger, som
År medfanns 23441970 1991. 1970 detunder perioden restauranger serve--

siffra 1991 7220. Detvin eller starköl. Motsvarandering spritdrycker, varav
tillkomförsta tioårsperioden 1510208%. Under deninnebär ökning meden

Ökningen såledesaccelereradeunder den andra 3366.ochrestaurangernya
under l980-talet.

omfattar slagallaserveringstillstånd har dede olika slagenAv avsomav
tillståndAndelen sådanaspritdryckstillstånden, ökatdrycker, d.v.s. mest. av

till 55,6% och 1991mängden har därmed ökat. uppgick 1970den totala Den
72,8%. tabtill Se

fil kand Thomas J Kolk. Texten har be-Rapporten utarbetad och sammanställdär av
Alkoholpolitiska kommissionens sekretariat.arbetats av
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ökningenbilaga tab visar denlänsvisa utvecklingen 1.5Den störstaatt
Norrbottens och län.inträffat i Stockholms, Kalmar De restaurangtätaste om-

folkmängden, turistlänen Gotlands och Jämtlandsrådena, med hänsyn till är
fanns 1990 iantalen 100 000 invånarelän. lägstaDen restauranger per

Örebro haft förhållande-och Gävleborgs län. län harJönköpings, Dessa även
i län.låga ökningstal. minska ökningen inträffade Gävleborgsvis Den

och 1990tabell redovisas antalet serveringstillstånd åren 1970, 1980I I
medgivna slagfördelade tillstånd med starkasteavseendetyp avav

tillRedovisningen innefattar såväl med serveringalkoholdryck. restauranger
Gruppen övrigaallmänheten andra utgörstyper restauranger. avsom av

trañkservering Alko-kombinerade tillstånd tillstånd tillolika slag sesamtav
och Tillfälliga serveringstillstånd ingår inte.holstatistik 1989 1990.
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Tabell l
Serveringstillstånd efter varuslag; 1970, 1980, 1990. Antal och förändring i sedanprocent
1970 och 1980.

Tillstånd 1970 1980 1990 +-% 9070 +-% 9080

Spritdrycker 1303 2668 5255 303,3 97,0
Vin 888 1026 1573 77,1 53,3
Starköl 113 60 71 -37,2 18,3
Övriga 40 100 321 702,5 221,0

Sza tillstånd 2344 3854 7220 208,0 87,3

Sprittillstánd
%-andel 55,6 69,2 72,8

Restaurangernas serveringsrättigheter kan omfatta spritdrycker, vin, starköl
eller öl klass II. Rätt visst slag dryck innebär såatt ett gottservera av som
undantagslöst också allarätt drycker. Detta medföratt t attservera svagare ex
starköl får förutom alla med starkölstillståndrestaurangerserveras av - -

haräven vintillstând och fullständiga rättigheterrestauranger olikasamtsom
kombinerade tillstånd. Det totala antalet får starkölrestauranger som servera
uppgick således 1990 till 7220.

Drycker

I tabell redovisas försålda mängder olika alkoholdrycker olikaav genom
distributionsvägar. Försäljningsvolymerna har till total volym isummerats
1000 liter Den genomsnittliga alkoholhalten i detaljhandeln ochvara. serve-
ringen indikation totalvolymens sammansättning. Förutom deger en grov
absoluta hartalen procentandelen bilaganse tabäven 2.3. Volymer-angetts

har omräknats 100%till alkohol varvid konstanta alkoholhalter seanväntsna
Alkoholstatistik 1989 och 1990.
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Tabell
servering, 1000 l och andel totaldetaljhandel ochalkoholdrycker 1991;Försäljning avav

försäljning.

Servering TotaltDetaljhandelVaruslag
%-andel 1000%-andel 1000 l l1000 l

371781360 3,796,335818Spritdrycker
6,3 105994666199333 93,7Vin

16468460115 36,5104569 63,5Starköl

307856268136 22,177,9239720Sza drycker
Medel-

11,8%6,8%13,2%alkoholhalt

363824643 12,831740 87,2100% alkohol

Diagram
100%1000 liter alkohol.spritdrycker, vin och starköl,Försäljning av

VA Servering
Dethandel

1 86 1988 1990

itill 100% alkoholförsäljningens utveckling omräknatvisarDiagram
diagrambilaga. En kommentarservering efter 1970detaljhandel och se även

befogad eftersom dendistributionsvägindelningsgrundenbeträffande är
Å inköp dryckersidan förekommer detalldeles entydig. överinte är avena

för servering, såväl legalsedan användsSystembolagets butikerdisk i som
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Åillegal. Dessa statistikförs detaljhandel. andra sidan bokförs visssom som
försäljning, för i första hand tillfälliga serveringar, servering detrots attsom
knappast uppfyller kriterierna för detta rätteligen borde betraktasutan som
detalj handel

.
behandlasHär den registrerade försäljningen. Det kan inte uteslutas ävenatt

hembränd sprit och smuggelsprit i någon mån skulle kunna förekomma på
Något försök uppskatta serveringsandelen för den icke-registre-restaurang. att

rade alkoholkonsumtionen emellertid inte härgörs Analys och beräkning av
mörkertalet, Kolk 1992.

Detaljhandelns och serveringens procentuella förändringar under den senaste
tjugo- respektive tioårsârsperioden framgår följande tabell.av

Tabell III
Volymtörändring i perioderna 1970 1991 och 1980 1991; spritdrycker, vinprocent - -

i detaljhandeloch starköl servering.och

Varuslag Detaljhandel Servering Totalt
9170 9180 9170 9180 9170 9180

Spritdrycker -29,4 -36,3 -41,5 -12,4 -29,9 -35,7
Vin 108,9 34,9 94,3 19,2 107,9 33,8
Starköl 419,5 49,0 475,6 178,3 438,7 79,4

Summa 102,5 19,8 320,6 137,1 128,7 34,6
Medel-
alkoholhalt -41,3 -23,8 -42,2 -21,0 -44,4 -27,4

100% alkohol 19,2 -8,5 144,8 88,0 27,5 -2,1

Den totala registrerade försäljningen spritdrycker, vin och starköl i 100%av
alkohol låg 1991 27,5% högre 1970. Jämförtän med 1980 låg 1991 års för-
säljning 2,1% lägre. Nedgången efter 1980 hänför sig till spritdryckernas
minskning, huvudsakligen i detaljhandeln. Den förändringenstörsta under
perioden står starkölsförsäljningen för. Totalt har den ökat sedan 1970 med

Ökningen Ökningen438,7%. har varit 475,6% istörst serveringen. i serve-
ringen påfallande under 1980-taletäven 178,3%.var

Den nedgång i medelalkoholhalterna framgår tabell III visar för-attsom av
säljningen har förskjutits drycker sedan 1970-talet, såvälmot totaltsvagare

i detaljhandel och servering. Trots detta har den totala försäljningensom mätt
i 100% alkohol, ökatnärrmts, sedan 1970 med 27,5%. Utvecklingen påsom

skiljer sig markant från den irestaurangerna detaljhandeln. Från 1970 har
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stannade vidi detaljhandelnl44,8% medan ökningenmedökatserveringen
förstärktsi utvecklingtioårsperioden har skillnaden%. denUnder19,2 senaste

försäljning1980-talet ökadeUnderolika tendenser.och visar restaurangernas
8,5%.ned meddetaljhandeln gick88%med medan

vilket framgåralkoholförsäljningen,delmindreharRestaurangerna avaven
emellertid varit så1970 harökning sedandiagram VI. Restaurangernas stor

starköl ökade medvin ochspritdrycker,försäljningenden sammantagnaatt av
19,2%.med endastdetaljhandeln ökade27,5% atttrots

Diagram III
distributions-1991, varuslag och1980perioderna 1970 1991 ochförändringRelativ --

kanal.

9170Sprit

9130

9170Vi.n

9180

9170Starköl

9130

9170100%Tot

- DeLhandel
Eservering-......-...... 500 G00400100 200 300-100 0
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9170DeLhandel

9130

9170Servering

9150

Summa9170

- Spnbdr. .Summasl BO figi á Vm
Starköl. . . . . . 1 . . . . J I . . . . . . 1 .-lOO 0 100 200 300 400 500 800

Ovanstående diagram visar utvecklingen under perioderna 1970 1991 och-
1980 1991 dels för de olika dryckesslagen i detaljhandel och servering, dels-
för sammansättningen de båda försäljningskanalernas sortiment. Detav mest
markanta spritdryckernas genomgåendeär tillbakagång och starkölets stora
ökningar.

I diagram IV jämförs de årliga förändringarna i detaljhandel och servering
under 1970- och 80-talen. framträderHär tydligt samband i det kurvor-ett att

sig i riktning.rör Samtidigt kan försäljningen pâattna samma restau-man se
har påtagligt relativ årligstörre variation detaljhandeln. Servering-änrang en

har fluktuationeräven större detaljhandeln vid bådeän och ned-en upp-
gangar.
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IVDiagram
serveringdetaljhandel ochiförändringarårligaRelativa

cent

1:590ideal986198416821:550197819761674195270

försäljningsformernaolikadehuruvidadryftasemellanåt ärfrågaEn som
medintekanentydigtNågotvarandra.eller geskompletterar ersätter svar

kurvornasbedömning eventu-här. Endatadeledning presenteras avsomav
informationkompletterandeunderlättasskulleberoende ominbördesella av
restauranghabi-SvenskaKühlhorn:sedryckesvanor trestauranggästernas ex

1989.tuéer. Pm nr
alkohol. Det100%ivolymensammanlagdadenvisar gerKurvorna ovan

fördelningeniförändringardöljerochutvecklingenbildendast avgroven
detaljhandel ochi bådesortimentetåskådliggör hurDiagram Vvaruslag.olika

andelenochsuccessivt ökatharstarkölAndelenförändrats.servering har
harUtvecklingenoch 1991.19801970,årenunderminskatharspritdrycker
hartidigareframgåttSomserveringen.ochdetaljhandelnbådelikartad ivarit

och ispritdryckernaförinträffatdetaljhandelniförändringenden största
starkölet.förserveringen
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Serveringsandelar

dryckes-jämförelsevis marginell andelserveringenhade70-taletUnder aven
högstasuccessivt ökat. Denden1980-talet harunderförsäljningen, an-men

denstarkölet för. Det ärpåolika dryckernadedelen restaurang svararav
höjthittills inteutveckling harökar Dennadessutom restau-dryck mest.som
grad efter-motsvarandedryckesförsäljningen iden totalaandel avrangernas

viss måndetaljhandeln. Inivålägrepå betydligtserveringen ligger änensom
minskningstarkölsförsäljningen utjämnatsökninghar enrestaurangernas avav

vin.andeleni
totala för-andel denserveringensivisar förändringenFöljande diagram av

olika dryck-för deserveringsandeleniårliga förändringendenochsäljningen
erna.

Diagram VI
100%fördelning, alkohol.relativstarköl,spritdrycker, vin ochScrveringsandelar,

100%

%///2 Servering
ä DeLhandel07. 178 1984 1986 191980 19821972 1974 19761970
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Diagram VII
Serveringsandelar 1970 1991, spritdrycker, vin och starköl, procent.-

procent40
- O V35 ..

\\\30: ..,
25 .K ........
30:

15:
t - u.om o.l. ......__..|vno--I.----.---.__. Salo_ u.- -I.&#39;..... --.---- -.-5 C sarköl. . . .. ,.,,,.....

VinZ .nu
IQVO spritO jishz 1974 1976 [§78 idea 1:102 M84 idea idea 1990

Serveringsandelar länsvis

Inhemskt starköl säljs direkt från bryggeri till kan inte för-restaurangsom
delas på län data finns endast riksnivå. Därför har den länsvisautan serve-
ringsvolymen för starköl endast kunnat beräknas. Det har gjorts attgenom
multiplicera redovisade genomsnittliga omsättning starkölrestaurangernas av
i kronor med medelpriset liter starköl i servering för respektive län. Deper
framräknade serveringsvolymerna kan givetvis bli snedvridna bristerp. a.
i redovisningen och det faktum medelpriset flaska starkölatt rapporteras per
vilket inte nödvändigtvis speglar prissättningen på fatöl. Genomgående har i
denna sammanställning konstanta alkoholhalter vid beräkningenanvänts av
volymer 100% alkohol.
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Diagram VIII
Serveringsandelarlinsvis 1990, procent

ohKBDEPCHIKLKIRÖPRSTUWXYZBD&#39;
ACTOC

till denna bilagaoch tabeller fogatsi diagramResultaten presenteras somsom
samvariation länsvis ipå vissdiagram visaroch motsvarandetab 3 serve-en

alltså restaurangförsälj-för de olika varuslagen. Iringsandelama ärstort sett
Kopparbergs län ligger dockJämtlands ochlandet. Iningen likartad över

förhållande till riksgenom-påfallande högt iserveringsandelen för starköl
snittet.

län kan till delKristianstadsandelen i Malmöhus ochhögaDen storantas
verk-detaljhandelsförsäljning i förhållande till deredovisadför lågbero på en

län bör läggas de alko-redovisade detaljhandeln i dessaTill denliga inköpen.
i Damnark. För detta talarskåningarna köper mäng-holdrycker även attsom

genomsnittet för hela landet.inte avviker fråni serveringenden starköl
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länsvistill serveringFörsäljning 1990,
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Försäljning i detaljhandel länsvis1990,
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Tabell 1.1

serveringstillståndAntal 1970 1991,-
serveringsrätügheter efter varuslag

ÖlA1 StarkölVinSpritdxycker 5:a Totalt

999 23441970 1303 113 5190 7524
1971 1386 902 101 2429 4866 7295
1972 914 94 25181476 4668 7186

2606 72531973 1632 869 77 4647
915 79 2749 4911 75901974 1719

2929 4909 7935911 731975 1770
2955 4812 7767949 701976 1856
3009 4792 78011977 895 671978
3528 5921 94491978 2403 973 66
3729 5723 9452591979 2562 1019
3954 5371 92251990 2999 1029 90
3941 S326 92671981 2722 1051 59
4091 5135 92261982 1105 522813
42851983 54 5178 94632950 1146

98221235 59 4648 51741984 3194
102345078 51561985 1261 613566
104925409 50831271 581986 3874
108735836 S0371350 641987 4200

50226293 113151399 641988 4575
67481485 651989 4917
72201573 7152551990
7757825607 17211991
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Tabell 1.2

Antal serveringstillstånd 1 970

serveringsrättiglueter länsvis

örLän spntaxycker Vin Starköl 8:a Totalt

Stockholm 190 146 42 402 886 1288
Uppsala 20 29 3 77 85 162
Södermanland 32 15 0 57 152 209
Östergötland 38 33 o 97 172 259
Jönköping 24 19 0 47 172 219
Kronoberg 18 24 1 50 122 172
Kalmar 29 25 0 59 213 272
Gotland 6 20 6 35 31 66
Blekinge 25 6 0 34 92 126
Kristianstad 74 21 0 101 238 339
Malmöhus 141 62 6 244 510 754
Halland 28 41 4 84 222 306
Göteborg Bohus 98 88 6 235 388 6230.
Älvsborg 35 32 4 90 213 29a
Skaraborg 26 18 1 46 170 216
Värmland 34 23 4 69 205 274
Örebro 25 18 0 49 14a 195
Västmanland 23 20 1 51 113 164
Kopparberg 27 54 10 93 185 278
Gävleborg 44 25 1 83 198 281
Västernorrland 35 29 3 73 163 236
Jämtland 44 58 1 104 194 298
Västerbotten 30 19 3 59 135 194
Norrbotten 27 18 0 49 170 219

Hela riket 1073 843 104 2278 5180 7458
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Tabell 1.3

serveringstillstånd 1980Antal

servcringsrättigheter länsvis

örStarköl Totaltspritarycker Vin S:aLän

Stockholm 846 1331 2177300 238 14
250Uppsala 1400 10237 19

Södermanland 22293 129032 14
Östergötland 199 38710975 19 4
Jönköping 124 223997 138
Kronoberg 79 1680 89540
Kalmar 105 22615 12169 1
Gotland 54 32 8615 9 2
Blekinge 26 5 1 68 81 149
Kristianstad 86 20 0 138 206 344
Malmöhus 198 84 419 690 11093
Halland 53 9 102 2160 114
Göteborg Bohus 50 336190 8 454 790o.
Älvsborg 45 22 1 107 184 291
Skaraborg 10145 20 0 114 215
Värmland 23S3 1 108 165 273
Örebro 43 21 0 101 221120
Västmanland 18 1 91 12942 220
Kopparberg 70 30 0 140 204 344
Gävleborg 62 23 1 185123 308
Västernorrland 50 15 1 98 192 290
Jämtland 131 27484 27 0 143
Västerbotten 85 89 1743 344
Norrbotten 113 26742 16 0 154

Hela riket 1739 712 42 3854 5370 9224
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Tabell 1.4

Antal serveringstillstånd 1990

serveringsrätügeter länsvis

Län Spñtdlyckcr örVin Starköl Sza Totalt

Stockholm 928 357 7 1875
Uppsala 95 39 0 193
Södermanland 93 31 2 195
Östergötland 127 62 3 319
Jönköping 76 34 0 151
Kronoberg 58 26 1 138
Kalmar 132 61 1 240
Gotland 56 37 4 121
Blekinge 4B 35 1 134
Kristianstad 158 75 0 273
Malmöhus 436 115 0 747
Halland 127 35 1 196
Göteborg Bohus 311 95 8 530o.
Älvsborg 90 40 2 175
Skaraborg 88 40 4 181
Värmland 119 47 13 223
Örebro 80 38 1 153
Västmanland 67 40 1 167

..Kopparberg 160 48 0 244 .o
Gävleborg 123 37 3 205
Västernorrland 81 52 0 192
Jämtland 122 51 3 200
Västerbotten 61 49 7 156
Norrbotten 93 48 1 211

Hela riket 3729 1492 63 7220
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Tabell 1.5

serveringstillståndAntal 1970-1990, 100000 invper
serveringsrätlighetcr länsvis indexeratsamt

1970 1980 1990

Län inv % inv % inv % +-% 9070per per per

Stockholm 27,5 96,9 55,5 119,7 122,9 119,7 346,5
Uppsala 38.1 134,1 42,2 91,0 79,8 91,0 109,4
Södermanland 23,0 80,9 36,9 79,6 77,4 79,6 236,7
Östergötland 25,8 90,8 48,3 104,2 81,5 104,2 215.9
Jönköping 15,4 54,2 32,8 70,8 25,0 70,8 62,4
Kronoberg 30.1 105,9 51,6 111,4 55,2 111,4 83,3
Kalmar 24,4 85,8 50,1 108,0 99,3 108,0 307,1
Gotland 64,8 228,0 97,6 210,6 218,7 210,6 237,5
Blekinge 22,2 78, 2 44,1 95,1 86,8 95,1 290,7
Kristianstad 38,0 133,6 49,5 106.8 98,0 106,8 158,0
Malmöhus 34,5 121,5 56,3 121,5 100,4 121,5 190,7
Halland 43,3 152,5 44,6 96,2 85,7 96,2 97,8
Göteborg Bohus 33,6 118,3 47,1 101,6 74,3 101,6 120,9o.
Älvsborg 19.9 70,2 25,0 54.0 41,2 54,0 106,6
Skarab 18,0 63,2 37,5 80, 9 34, 3 80,9 91,1org
Värmland 24.2 85,2 37,9 81,8 78,3 81,8 223,3
Örebro 17,8 62,7 36,9 79,6 30,0 79,6 68,5-
Västmanland 18,5 65,2 35.0 75,6 64,3 75,6 247,2
Kopparberg 33,3 117,3 49,0 105,7 85,4 105,7 156,1
Gävleborg 28,3 99,7 41,9 90,3 35,2 90,3 24,2
Västernorrland 26,6 93,7 36,6 79,0 71,7 79,0 169,2
Jämtland 82,5 290,4 97,3 210,0 148,6 210,0 80,0
Västerbotten 25,2 88,8 35,2 75,9 75,946,5 84,5
Norrbotten 19,1 67,1 42,4 91,4 79,1 91,4 315,2

Hela riket 28,4 100,0 46,3 100,0 86,8 100,0 205,5
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Tabell 2.1

Försäljning starkölisprltdrycker, vin och detaljhandelav
1000-tal liter 1970 1991

-

Är StarkölSpritdtyckcr Vin S:a 100 % alkohol

1970 50702 47557 20128 26615
1971 48799 52980 19617 26502
1972 59925 1884751459 28338
1973 52413 55133 16498 28003
1974 58017 57914 17137 30560
1975 58952 62715 17217 31510

174011976 61489 64740 32754
59816 73504 340591977 34014

1978 60780 70075 60006 35424
1979 61593 72821 70007 36613
1980 56235 73648 70174 34632
1981 50848 74881 67670 32546
1982 50634 79923 75593 33500
1983 46810 82643 76066 32363
1984 43658 88706 78613 32005
1985 42691 89520 77323 31657

328861986 43942 91506 86591
1987 91225 9303040665 31921
1988 39384 94031 99460 32108
1989 38466 97572 105572 32509
1990 36390 97273 104972 31631
1991 35818 99333 104569 31635
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Tabell 2.2

Försäljning spritdxycker, starkölVin och till servering,av
1000-tal liter 1970 1991-

A: spritaxycker StarkölVin Sza 100 90 alkohol

1970 2325 3423 10444 1335
1971 2153 3555 9124 1753
1972 2134 4091 3213 1790
1973 2042 3939 7532 1532
1974 2395 4545 7325 1907
1975 2294 4715 7534 1330
1975 2094 4755 7074 1774
1977 1841 4765 10493 1861
1973 1550 4353 17135 2122
1979 1557 5294 19575 2349
1930 1552 5539 21502 2443
1931 1455 5000 22750 2522
1932 1525 5902 23493 2733
1933 1409 7230 25055 2733
1934 1503 3015 25329 2973
1935 1450 3129 23422 3034
1935 1515 3473 33532 3455
1937 1439 3109 33445 3513
1933 1550 3255 43429 4219
1939 1534 3525 55241 4725
1990 1447 7507 57501 4573
1991 1350 5551 50115 4533
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Tabell 2.3

starköl 5:a 100 % alkohol,Serveringsandclar splitdlyckcr, vill och samt

procent % 1970 1991-

100 90 alkohol
A: StarkölVinsprltaryckor 8:a 95 Volym

1970 44 5,7 342 5,5 29501
1971 4,3 5,3 31.7 292705,3
1972 4,1 5,9 301295,4 30,4

3,7 5,7 31,5 5,7 295951973
5,91974 4,0 7,3 31,4 32466

1975 3,7 7,0 30,9 5,5 33390
5,1 345293,3 5,9 29,91975

359201977 23,5 5,23.0 5,1
1979 2,5 5,5 22,2 5,7 37545

6,0 389621979 2,6 6,8 21,9
370911990 2,7 7,1 23,5 5,5

1981 2.8 7,4 25,2 7,2 35067
1992 3,1 7,9 23,7 7,5 35239
1993 2,9 9,1 24,9 7,9 35147
1984 3,3 8,3 25.1 8,5 34983
1995 3,3 9,3 25,9 9,9 34741
1995 3,5 9,5 27,9 9,5 35351

9,2 10,2 355401997 3,4 29,2
11,5 353271999 3,9 9,1 32,7

372341989 4,2 8.0 34,8 12,7
12,57,2 35,4 352091990 3,9

3 36,5 12.7 362181991 7
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Tabell 3.1

Försäljning i detaljhandel och till servering 1990, 1000 liter länsvis

Spritdryckcr Vin Starköl

Län Detaljhandel Servering Detaljhandel Servering Detaljhandel fServering

Stockholm 7264 443 31510 3263 27073 14997
Uppsala 915 49 3060 277 2805 1439
Södermanland 1096 33 2886 156 3097 1743
Östergötland 1576 45 4030 231 4075 2268
Jönköping 1153 29 2117 115 3043 1647
Kronoberg 765 17 1311 67 1593 858
Kalmar 1247 3 1 2129 122 2726 1625
Gotland 301 13 746 71 952 607
Blekinge 730 19 1222 69 1310 732
Kristianstad 1130 36 2257 117 1948 1474
Malmöhus 2788 137 8756 640 5865 5242
Halland 1080 40 2418 138 2729 1635
Göteb Bohus 3348 16 1 10438 806 12703 7169org o.
Älvsborg 1597 29 3196 103 4378 1315
Skaraborg 1046 26 1833 90 2825 1335
Värmland 1390 33 2483 122 3741 1369
Örebro 1091 24 2339 114 3098 1244
Västmanland 997 30 2479 154 2931 1388
Kopparberg 1152 49 2383 180 3131 2168
Gävleborg 1272 45 2469 146 3028 1893
Västernorrland 1312 36 2211 110 2998 1413
Jämtland 759 43 1276 173 1940 1566
Västerb 966 32 1759otten 116 2827 1089
Norrbotten 1398 43 1918 126 4154. 1338.

Hela riket 36391 1443 97276 7506 104970 57557
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Tabell 3.2

Försäljning alkoholdrycker och Yo-andel till servering 1990av

liter I inv åh-andel länsvis

Spritdrycker StarkölVin 100 % alk
Län Antal % Antal ef.. Antal % Antal %

Stockholm 4,73 5,7 21,34 9,4 25,81 35,5 5,81 14,5
Uppsala 3,54 5,1 12,51 8,3 15,03 33,9 3,81 12,9
Södermanland 4,45 2,9 12,01 5,1 19,11 35,0 4,23 11,8
östergötland 4,05 2,8 10,79 5,4 15,88 35.8 3,77 11,2
Jönköping 3,85 2,5 7,28 5,2 15,30 35,1 3,25 11,5
Kronoberg 4,43 2,2 7,80 4,9 13,88 35,0 3,42 10,1
Kalmar 5,33 9,402,4 5,4 18,17 37,4 4,22 11,4
Gotland 5,54 4,1 14,37 8,7 27,43 38,9 5,39 15,2
Blekinge 4,99 2,5 8,51 5,3 13,52 35,8 3,72 9,9
Kristianstad 4,07 3,1 8,28 4,9 11,94 43,1 3,20 11,5
Malmöhus 3,79 4,7 12,18 5,8 14,41 47,2 3,59 14,4
Halland 4,45 3,5 10,18 5,4 17,39 37,5 3,93 12.3
Göteborg Bohus 4,77 4,5 15,28 7,2 27,01 35.1 5,19 14,4o.
Älvsborg 72 1,8 7,54 3,1 13, 01 23,1 3,10 7,1
Skaraborg 3,91 2,4 7,00 4,7 15,15 32,1 3,22 10,5
Värmland 5,04 2,3 9,23 4,7 18, 09 25,8 12 8,9
Örebro 4,17 2,1 9,04 4.5 15,00 28,7 3,53 9,3
Västmanland 4,00 2,9 10,27 5,8 15,84 32,1 3,74 11,1
Kopparberg 4,19 4,1 8,94 7,0 18,48 40,9 3,75 14,8
Gävleborg 4,57 3,4 9,07 5,5 17,08 38,5 3,80 12,5
Västernorrland 18 2,7 8,91 4,7 16,93 32,0 4,05 9,9
Jämtland 5,95 5,4 10,75 11,9 25,01 44,7 5,08 18,0
Västerbotten 3,99 3,2 7,50 5,2 15,55 27,8 3,35 10,3
Norrbotten 5,49 3,0 7,78 5,2 20,90 24,4 4,27 9,4

Hela riket 3,84,44 12.29 7,2 19,05 35,4 4,25 12,5

beräknad
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Alkohollagstiftningen i några europeiska länder

Belgien

Försäljning i butiker har sedan länge skett tillståndsplikt och någrautan utan
restriktioner sånär på alkoholdrycker 22 volymprocent inte fåröverattsom

Årsäljas utmed 1990 tillkom lagmotorvägarna. stadgar allaatten som nya
butiker vill sälja alkohol först måste ansöka tillstånd hos de lokalasom om
myndigheterna.

Finansministeriet utfärdar patent för vill alkohol-restauranger som servera
drycker. prövningen ingårI kontroll sökandens vandel och lokalenattav upp-
fyller vissa normer.

Den får måste följa vissa bestämmelser, exempelvis konsum-patent attsom
tion alkoholdrycker inte lämnaruppmuntras, att restau-av personer som

inte uppträder störande. Infomiation till gällande be-gästernarangerna om
stämmelser måste finnas anslagen väl synlig plats i Alkohol-restaurangen.
drycker 22 volymprocent får inte helleröver utmed motorvägarna.serveras

Inspektörer vid finansministeriet tillser bestämmelserna efterlevs. Justitie-att
ministeriet beslutar återkallelse.om

åldersgränsIngen för inköp alkoholdrycker i detaljhandeln, 18 år myn-av
dighetsåldern gäller för servering på restaurang.

Promillegräns för bilkörning: 0,5.
Utöver EG-direktivet 89522 CEE, rekommenderar förbud alkohol-motsom

reklam i TV, reklamen helt fri.är
Alkoholskatt: spritdrycker 58 %, %,vin 27 27 %.öl
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1989,av per om-

räknat till %100 alkohol: 9,9 liter.ren

Danmark

Alkoholvaror får säljas fritt på alla försäljningsställen hela Danmark.över
Dock krävs först polismyndighetens godkärmande. Bland de få restriktionerna
finns vissa bestämmelser öppettider.om

Kommunalstyrelsen tillstånd till i samråd med polisen. Somrestaurangerger
regel tillstånd för åtta år i personligaDen lämpligheten prövastaget.ges nog-

framför allt avseende de ekonomiska förhållandena. Dessutomgrannt ser man
på storlek, inredning och läge. Avslag kan det blir förrestaurangens ges om
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skäl.och polisiäraställepåmånga restauranger avsamma
gällerårs åldersgränsbutiker. 18för inköp iinga åldersgränserfinnsDet

innemåstedettaAnslagserveradbli uppsattför restaurang. varaatt om
återkallasTillstånd kanpoliskontroll åldern sker.Viss omrestaurangen. av

minderåriga.tillservering sker
kantill 24.00från 05.00löper normaltserveringstiderRestaurangernas men

beviljas.tiderundantagsfall kantill 02.00. I ävenutsträckas senare
0,8.bilkörning:förPromillegräns

marknadsföringövrigförbjuden. Förradio och TViAlkoholreklam är
ingenungdom,inte får riktasreklamenreglersärskilda motgäller attom

idrottssarmnanhang.tillåts ireklam
%.%,%, vin 48 öl 5083spritdryckerAlkoholskatt:

1991,invånarealkoholdryckerkonsumtionårligRegistrerad om-perav
alkohol: 9,6 liter.%100tillräknat ren

England

barerpubariallmänhetenalkohol tillförkrävsOn-licenses somatt servera
inte mat.serverar

brukasinte skallalkoholsäljeraffärerförkrävsOff-licenses somsom
alkoholdrycker.specialbutiker förochlivsmedelsaffärervanligenplats,

alkohol tillfå säljaförkrävsRestauranglicens mat.att
mid-lunch ellerfrukost,hotellförlicenses krävsResidential serverarsom

hotelletsske tillfår endast gäster.Försäljningendag.
finnsWalesEngland ochitillstånden. BarautfärdarCommittesLicensing

kommittéer.sådana500
förtillståndenmedankommittéernafrittheltoff-licenser kanochOn- avges

utskänk-Förnyelse kanår i vägrashotell gälleroch taget.tre omrestauranger
misskötts.harningen

Övervakande polisen.myndighet är
fråndagen12 timmarhållafår normaltoch pubar öppetRestauranger om

hållaregelnobligatoriska stängttidigare23.00. Den11.00 till attklockan
borttagen.17.0015.00 ochmellan är numera

18 år.ungdomar undertillalkoholvarorfår inte säljaoff-licensmedButiker
utskänkningsställe och den ärpåfår inte vistasårunder 14Den är somsom

och16-åringar köpafårstarksprit. Däremotfår inte18 årunder serveras
cider.öl ochdricka

bilkörning: 0,8.förPromillegräns
denbegränsningarmed vissafri,i huvudsakAlkoholreklamen attär ommen

prestations-alkohol ökarintryckintesig till ungdom,får vändainte attavge
tillåten.Sponsringförmågan, ärm.m.

%.%,%, 29 öl 31vinspritdrycker 51Alkoholskatt:
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Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1989,av per om-
räknat till %100 alkohol: 7,6 liter.ren

Finland

finskaDen alkoholpolitikens bakgrund påminner mycket den i Sverige ochom
Norge. Liknande restriktioner i dessa finnsländer också på alkoholom-som
rådet i Finland.

Försäljning spritdrycker, vin och starköl får endast ske i monopolbolagetav
Alkozs butiker.

Utskänkningstillstånd för servering på beslutas också Alko,restauranger av
dessutom spritenäger skriftligtEtt utskänk-restaurangernasom som serverar.

ningsavtal mellan Alko och tillståndshavaren.upprättas Vid överträdelser av
rättigheterna kan Alko sitt förvaltningsråd återkalla tillståndet. Läns-genom
styrelsen godkänner föreståndare och ställföreträdare på ochrestaurangerna
kan meddela varning eller åtgärd utskänkningsstället.motarman

Servering får ske mellan klockan 11.00 och 24.00, för vissa restau-men
kan serveringstiden förlängas till klockan 04.00.ranger

Tillsynen alkoholservering följer gällande bestämmel-att restaurangernasav
sköts företrädare för Alko och kommunala tjänstemän.ser av av

I Alkos butiker gäller 20 års åldersgräns för inköp starkare drycker merav
volymprocent22än och 18 år för drycker. På gäller 18restaurangsvagare

års åldersgräns för alla slags alkoholdrycker.
Promillegräns för bilkörning: 0,5.
Förbud alkoholreklam infördes 1976 och gäller alltjämt.mot
Alkoholskatt: spritdrycker 66 %, vin 66 %, %.öl 41
Registrerad ärlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1991,av per om-

räknat till %100 alkohol: 7,4 liter.ren

Frankrike

Fransk lag skiljer fem olika kategorier alkoholdrycker bland medannatav
utgångspunkt i framställningsmetoder och där inhemska favo-ursprung, varor
riseras.

Försäljning får ske i licensierade butiker och i livsmedelsaffärer licens.utan
Ambulerande försäljare får inte försälja alkoholvaror 18 volymprocent.över

licensUtan får inte alkohol säljas mellan klockan 22.00 och 06.00.
Länsstyrelsen utfärdar tillstånd för med angivande vilkenrestaurang av

kategori alkoholdrycker får Stor licens medger fullständigaav som serveras.
rättigheter.

Licenserna knutna tillär och tumregel det inte får färreär attperson en
450 invånare licens.än Personlig lärnplighetsprövning sker. Alkohol fårper
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kyrkogårdar, sjukhus,industriområden,sportanläggningar,iinte serveras
militärförläggningar.ochskolor

desam-eller hysaberusadetill påtagligtalkoholdryckerAtt personerservera
dras däremotLicenseneller fängelse. nästantill böterlederi lokalernama

undantagsvis.det förekommerin,aldrig men
ochskattemyndigheternapolisen,borgmästaren,Tillsynsmyndigheter är

hälsovårdsnänmden.
år.under 16 Barntillsäljas ellerfår inteAlkoholdrycker personerserveras

utskänkningsställe äldrevistas påfår hellerår inteunder 16 utanungdomoch
utskänkas tillfår inte18 volymprocentAlkoholdryckersällskap. överpersons

år.under 18person
bilkörning: 0,8.förPromillegräns

idrotts-liksom iungdomstidningar,ii TV ochförbjudenAlkoholreklam är
tillåten.intesponsringden fri,övrigt ärIanläggningar. är men

%.%,%, vin 18 öl 18spritdrycker 45Alkoholskatt:
omräk-1989,invånarealkoholdryckerkonsumtionårligRegistrerad perav

liter.alkohol: 13,4%100tillnat ren

Grekland

bagerier,livsmedelsaffärer, iifinns förutomhelt fritt ochsäljsAlkoholvaror
souveniraffärer.och ikioskerkonditorier, ipå

tillstånd tillpolismyndighetenlokalaochLänsstyrelsen restauranger,ger
friprincip råderingår.alkoholdrycker Iserveringendäro.dyl., även av

geografiska lägenkvällstid iverksamhet påmedbareretablering utsattamen
vin och öl.mednöja sigfåkan att servera

förgäller18-ârsgränsalkohol.för inköpfinnsåldersgränsIngen serve-av
kontrollerasenligt lagen,sällskapmålsmansring utan menrestaurang

aldrig.nästan
fri.heltAlkoholreklamen är

till1990, omräknatinvånarevin ochkonsumtionRegistrerad årlig perav
spritdrycker saknas.Försäljningsstatistik för5,9 liter.% alkohol:100 ren

Irland

butiker.licensieradeilivsmedelsaffärersåvälsäljas ifårAlkoholvaror som
Försälj-tillåten.Självbetjäningövrigtmanuellt iexpedieras ärSprit måste men

efter klockan10.00 ochklockantillåten föreintealkoholvarorning ärav
22.00.

off-licenser medmed on ochfinns licenssystemEnglandLiksom i ett
regler.ungefär samma
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Tillståndsmyndighet för butiker, och pubar de lokala skatte-restauranger är
myndigheterna motsvarande. Tillstånd endast för år i och för-ett tagetges

inte automatiskt. Polisen kontrollerar verksamheten, dels fortlöpande ochnyas
dels inför omprövning.

Pubar har fullständiga rättigheter och måste klockanstänga 23.00 vintertid
och 23.30 sommartid. någraI enstaka fall i Dublin har pubar med nattklubb
fått tillstånd till klockan 02.00.

Restauranger kan också få fullständiga rättigheter bar finnsseparatom en
inom lokalen. Annars endast vin- och öltillstånd. Restauranger får ha Öppet en
timme längre pubar. Diskotek fårän vanligen endast vin och ölservera men
får ha lika längeöppet restauranger.som

Åldersgräns 18 år både för inköpär och servering.
Promillegräns för bilkörning: 1,0.
Alkoholreklamen fri sånär påär starkspritsreklam förbjudenär iattsom

radio och TV.
Alkoholskatt: spritdrycker %,68 vin 51 %, %.öl 64
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1989,av per om-

räknat till 100 % alkohol: 6,1 liter.ren

Island

Det statliga tobaks- och alkoholmonopolet har pâ detaljhandelensamrätt med
alkoholvaror. Butiker finns i bebyggelser med 1 000 invånare.än Alko-mer
holbutik får emellertid inte inrättas föregående folkomröstning.utan

Försäljning och servering starköl har varit förbjuden ända till 1av mars
1989. Tillverkning starköl för har dock förekommit.exportav

Tillstånd för servering alkoholdrycker beslutas polismyndigheten efterav av
obligatorisk remiss till kommunen, har Serveringstillståndvetorätt.som ges
för fyra år i Polismästaren kan återkalla tillståndettaget. ifall serveringsbe-
stämmelserna inte efterföljs.

Åldersgräns för både försäljning och servering alkoholdrycker 20 år.ärav
Promillegräns för bilkörning: 0,5.
Island har förbud alkoholreklam.mot
Alkoholskatt: spritdrycker 58 %, vin %,72 46 %.
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1991,av per om-

räknat till %100 alkohol: 3,9 liter.ren
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Italien

ochunder 21 volymprocentalkoholdryckerpåuppdelning finnsEn svaga
volymprocent.21alkoholdryckerstarka över

affärer harspecialiseradelivsmedelsaffärer ochiAlkohol får säljas som
förellerstarka alkoholvarorellerenderaför försäljningtillstånd svagaav
förtillstånd 400 invånareenligt principenTillståndbåda slagen. ett perges

alkohol-invånare för starkatillstånd 1 000alkoholdrycker och ett persvaga
drycker.

förvaltningen.den kommunalautfärdasTillstånden av
speciellt till-sina produkterfår säljavingårdarnaUndantagna är utansom

stånd.
påskiljer härtillståndspliktig. Man ävenUtskänkning ärrestaurang

Även utfärdas kom-tillstånddrycker. dessaoch starkaförtillstånd avsvaga
munerna.

det konstaterasmisskötsamhet,återkallas vidkanTillstånden attt.ex. om
till minder-matservering elleralkoholdrycker skettstarkautskänkning utanav

ariga.
alko-serveringeller vidinköp i butikfinns föråldersgränsIngen svagaav

års åldersgräns.alkoholdrycker gäller 16starkaholdrycker. För
bilkörning: 0,8.förPromillegråns

försponsring radio- och TV-programtillåten,Alkoholreklam attär avmen
alkoholvaror förbjuden.starkareklam för ärgöra

%.%, %, 20spritdrycker 27 vin 9Alkoholskatt:
invånare 1989, omräk-alkoholdryckerkonsumtionRegistrerad årlig perav

alkohol: liter.% 9,5till 100nat ren

Nederländerna

får ske i vanliga livs-volymprocentalkohol med mindre 15Försäljning änav
särskildkrävsvolymprocentdrycker med 15medelsaffärer. För änmer

alkoholdrycker.Bensinstationer får inte säljalicens.
hälsominis-tillstånd frånalkoholdrycker de harfårRestauranger omservera

teriet.
Åldersgränser: år förvolymprocent, 18alkoholdrycker under 1516 år för

detaljhandel och servering.Gäller bådevolymprocent.alkoholdrycker 15över
bilkörning:Promillegräns för 0,5.

helt fri.Alkoholreklamen är
%.%, %,spritdrycker 27 vin 25 öl 34Alkoholskatt:

invånare 1989,konsumtion alkoholdryckerRegistrerad årlig om-perav
% alkohol: 8,3 liter.räknat till 100 ren
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Norge

ÄvenNorge har liknande alkoholpolitisk historia Sverige och Finland.en som
i finnsNorge statligt monopolföretag, Vinmonopolet, harett ensamrättsom

alkoholhandelsområdet.
I vinmonopolets butiker, liksom för servering alkoholdrycker, gäller 20av

års åldersgräns för spritdrycker och 18 år för vin och starköl.
Kommunstyrelsema beslutar tillstånd för alkoholservering påom restau-

Tillståndet omfattar längst pågående kommunstyrelseperiod, f.n.ranger. som
fyra år.är

Serveringstid normalt från klockanär 13.00 till 24.00, kommunstyrel-men
kan förlänga tiden i vissa fall. Några i centrala Oslo har fåttrestaurangersen

tillstånd hålla till klockan 06.00.öppetatt
Promillegräns för bilkörning: 0,5.
Förbud alkoholreklam gäller sedan 1975.mot
Alkoholskatt: spritdrycker 91 %, vin 59 %, %.54
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1991, omräk-av per

till %100 alkohol: 3,9 liter.nat ren

Portugal

Alkoholvaror får säljas fritt överallt tillstånd.utan
Restaurangtillstånd utfärdas länsstyrelsen. För alkoholutskänkning krävsav

dock inget särskilt tillstånd, under förutsättning restaurangtillstånd ñmis. Iatt
restaurangtillståndet ingår lämplighetsprövning och lokalprövning. Det finns
egentligen ingen alkoholpolitik i tillståndsgivningen.

Åldersgräns för både inköp och servering 16 år.är
Promillegrärls för bilköming: 0,5.
Alkoholreklamen fri får inteär riktas tillmen yngre personer.
Alkoholskatt: spritdrycker %,8 vin %,8 öl %.14
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1989, ornräk-av per

till 100 % alkohol: 10,4 liter.nat ren

Schweiz

I Schweiz finns statsmonopol för starkspritstillverkning sedanett 100 är.över
Monopolet kan dock utfärda licenser till andra tillverkare, vilka måste erlägga
skatt på försåld sprit till monopolet. Spritdrycker får dessutom framställas för

behov licens.eget utan
Kantonernas förvaltningar beviljar tillstånd för alkoholförsäljning i butiker

och Normalt gäller 18-årsgräns i butik ochrestauranger. 16 år på restaurang.
Det varierar dock mellan kantonerna, exempelvis finns regler i vissa kantoner
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för spritdrycker. I18-årsgränsochför vin och ölgäller16-årsgränsattom
och 16årså låg 14åldersgränsenkanton restaurangnågon är t.o.m. som

butik.år i
bilkörning: 0,8.förPromillegräns

med många be-omgärdadfri, spritreklamenöl ärför vin och ärReklamen
i idrottssam-radio och TV,spritreklam iinteexempelvis tillåtsstämmelser,

förpackningarinte finnasochtill ungdomfår inte riktasmanhang. Den
spritdrycker.säljer ellerintebutikereller i serverarsom

%.%, 14%, vin öl31 5spritdryckerAlkoholskatt:
ornräk-invånare 1989,alkoholdryckerkonsumtionårligRegistrerad perav

10,9 liter.alkohol:%till 100nat ren

Spanien

variationerlokalafritt med vissa närheltochfår säljasAlkoholvaror serveras
alkoholpolitikhandlardock interestaurangtillstånd, utandet gäller omsom

byggnormer,uppfyllerstörande eller inteetableringen etc.ärom
Åldersgränsen år till 18 år.från 16regionernamellan devarierar autonoma

0,8.bilkörning:förPromillegräns
alkoholhaltiga dryckerförreklamfri sånärAlkoholreklamen är attsom

iförbjuden TV.20 volymprocent äröver
%.%,%, vin 15spritdrycker 47 4Alkoholskatt:

omräk-invånare 1989,alkoholdryckerkonsumtionårligRegistrerad perav
12,0 liter.% alkohol:100tillnat ren

Tyskland

alkoholdryck i butiker.försäljningfinns förrestriktionerInga av
utskänkningstillstånd förbeviljarolika delstaterna restaurangerDe men

Tillstånd kan åter-hållna.liberala och allmäntmycketför dettareglerna är
missköts.detkallas om

Åldersgränsernaoch öl.år för vinstarksprit och 16förårs åldersgräns18
servering.detaljhandel ochbådegäller

lagstiftningen,den tyskafinns inte iöppettider förNågra restaurangerna
inte vistas längreunder 16 årfårungdomslagsärskildenligt personerenmen

klockan 24.00.tillänrestauranger
för bilkörning: 0,8.Promillegräns

ellerfår inte riktashelt frii principAlkoholreklamen motär ungamen
gamla.

%, %.%, vin öl 20spritdrycker 64 12Alkoholskatt:
invånare 1990, omräk-alkoholdryckerkonsumtionRegistrerad årlig perav

Östtysk-literVästtyskland 11,8liter% alkohol: 10,6till 100nat resp.ren
land.
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Österrike

Alkoholvaror får säljas i livsmedelsbutiker särskilt tillstånd detutöverutan
tillstånd krävs för livsmedel.som

För restaurangrörelse krävs kommunalt tillstånd, dock inte i första handsom
handlar alkoholen restaurangtillstånd överhuvudtaget. Det skerutanom avser
därvid personlig lärnplighetsprövning och lokalprövning.en

Olika åldersgränser finns i olika delstater. De varierar mellan 16 och 18 år.
Promillegräns för bilkörning: 0,8.
Alkoholreklam i radio och förbjuden.TV I övrigt gällerär vissa inskränk-

ningar påminner reglerna i Schweiz och Damnark.som om
Alkoholskatt: spritdrycker 40 %, vin 31 %, %.36
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1989, omräk-av per

till 100 % alkohol: 10,3 liter.nat ren

Sverige

Statsmonopol finns för såväl tillverkning, import, distribution Vinexport,
Sprit AB detaljhandel med alkoholvaror Systembolaget.som

Försäljning spritdrycker, vin och starköl får endast iske Systembolagetsav
359 butiker. Dessutom finns antal utlämningsställen i mindreett orter, som
saknar systembutik.

Tillstånd för alkoholservering på utfärdas länsstyrelsernarestauranger av
efter obligatorisk remiss till kommunen. Kommunen har finnsDetvetorätt. ca
8 000 med serveringstillstånd i dag.restauranger

Åldersgräns för inköp i Systembolagets butiker år.20 För serveringär av
alkoholdryck åldersgränsen 18 år.är

Serveringstid enligt lag fastställdär från klockan 12.00 till klockan 01.00
dagligen, tillståndsmyndigheten får bevilja undantag från dessa tider.men

Reklam för starkare alkoholdrycker öl klass förbjuden.än är
Promillegräns för bilkörning: 0,2.
Alkoholskatt: spritdrycker 92 %, vin %,69 %.öl 34
Registrerad årlig konsumtion alkoholdrycker invånare 1991, ornräk-av per

till 100 % alkohol: 5,2 liter.nat ren





Bilaga 5 265

Alkoholpolitiska kommissionen
LHDLVM-Utredningen

TILLÄMPNINGEN AV LAGEN 9977:293 OM
HANDEL MED DRYCKER VID LANSSTYRELSER

OCH KOMMUNER

ENKÄTREDOVISNING

GEMENSAM DELRAPPORT FEBRUARI 1993
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Alkoholpolitiska kommissionen
LHDLVM-utredningen

Peter Carlsten
Peter Gerdman

1 Förord

Regeringen har tillsatt parlamentarisk kommission med uppgift utvärde-en att
den hittillsvarande alkoholpolitiken och lägga fram förslag tillra strategien

för framtiden bl.a. i EG-perspektiv. Den svenska alkoholpolitikenett-
genomgår därmed bred inte minstöversyn med hänsyn till förestående EG-en
förhandlingar och EES-avtal.

I kommissionens uppdrag ingår föreslå förändringaräven i lagstiftningen,att
kommissionen finner vissa bestämmelser kan förenklasatt eller heltom ut-

för de intemönstras längre fyller någon alkoholpolitiskatt funktion. l andra
fall kan reglerna behöva förtydligas eller skärpas för bättre fyllaatt ett
alkoholpolitiskt syfte. dettaI sammanhang skall kommissionen enligt direk-
tiven 1991: 124 särskilt uppmärksamma reglerna tillstånd till serveringom av
alkoholdrycker enligt lagen handel med drycker LHD, liksom bestäm-om
melserna serveringens bedrivande och andra frågor gäller alkoholser-om som
veringen. dettaI arbete skall kommissionen analysera hur denna lagstiftning
tillämpas i praktiken.

Enligt LHD beslutar länsstyrelsen tillstånd till servering alkohol-om av
drycker parti- och detaljhandel med öl inomsamt länet. Innan tillstånd
eventuellt utfärdas skall länsstyrelsen höra med kommunen i sitt yttrandesom
kan förhindra eller utökade serveringstillstånd med hjälp kommunaltnya av

Länsstyrelsen har enligt lagveto. också tillsynsansvar och kansamma som
Ävenenda myndighet vidta sanktioner, bl.a. återkalla tillstånd. kommunerna

har tillsynsskyldigheter enligt lagen och skall bistå länsstyrelsen i detta arbete.
De snabba förändringarna inom socialtjänstens område har inneburit att nya

krav ställs på länsstyrelsernas tillsyn kommunernasöver verksamhet. Stats-
kontoret har i PM 1990-08-14 gjort bedömningenrapport det tordeen att

möjligt genomföra sådana lagändringaratt hos länsstyrelsernavara att resurser
skulle frigöras tillsynsansvaret skulle kunna klarasatt inom för befint-ramen
liga bl.a. tillståndsprövningen enligt LHD försatt tillresurser, övergenom
kommunerna.

Mot bakgrund detta har regeringen tillkallat särskild utredare förav atten
undersöka förutsättningarna för och konsekvenserna kommunaliseraattav
tillståndsprövningen enligt LHD. direktivenI 1992:68 utredningenattanges
skall redovisa de förslag till lagändringar därmed skulle erfordras.som
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uppläggningEnkätens2

Frågeställningar2.1

och någraåsiktsblockresursblock,ochstatistik-iuppdelad ettEnkäten är ett
frågor.öppna

ochbefintliga ären-till belysasyftarresursblocketochStatistik- att resurser
uppfatt-liksomoch kommuner ävenlänsstyrelser atthosdebelastning ge en

tillstånds-kommunaliseringvidkommunernahosresursbehovetning avenom
LHDLVM-utred-bearbetatshandi förstaavsnitt harDettaprövningen. av

ningen.
serveringsbe-Åsiktsblocket omdiskuteradedetjugotal mestetttar avupp

tillfå bidragSyftetdrycker.med ärhandel ettatti lagenstämmelserna om
alkoholserveringenreglernaanalyskommissionensAlkoholpolitiska omav

lagstiftningen.förtydligaförenkla ochpåmed sikte att
möjlig-kommunerlänsstyrelser ochgivitharslutligen,frågorna,De öppna

utred-bådadeavsnittutförligare. Dettaenkätenkommenterahet svararatt
förningarna gemensamt.

Urval2.2

Svenskamedsamrådiochlänsstyrelsersamtliga 24tillställtsharEnkäten -
Kommunurvalet harlandets 286 kommuner.urvalKommunförbundet ett av-

på följande sätt:skett

U-iäktorUrvalAntal
kommuner

1.003333200 000Kommungrupp - 1.9537 191937199 99950 000Kommungrupp - 78263.00267849 99920 000Kommungrupp - 157295.413115719 999Kommungrupp - 1.0011111111Turistkommuner
286883.2590286

kommundels-tillLHD-handläggningendecentraliseratharKommuner som
tillenkätsvarsinasamordnaförsökaliknande harochnämnder attuppmanats

kommun.ett per
totaltlänsstyrelser elleroch 24kommunerställts till 90såledesharEnkäten

myndigheter.114
alkoholärenden. IhandläggarelänsstyrelsernasbesvaratsharEnkäten avav

den-serveringsärenden ellerhandläggertjänstemandenharkommunerna som
samrådfall harnågraIenkäten.besvaratsocialtjänstenvidarbetsledarenes
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skett med ordföranden i socialnämnden. har också förekommitDet enkätenatt
behandlats i socialnämnden.

besvarades allaEnkäten länsstyrelser och 88 de 90 utvalda kommuner-av av
Sammanlagt finns således 112 enkätsvar.na.

2.3 Resultatens tillförlitlighet

Urvalet kommuner har gjorts i samarbete med statistisk expertis vid Kommun-
förbundet. Syftet har varit reducera utredningens arbete ändå medatt attmen

god säkerhet kunnaganska belysa situationen i landets 286 kommuner.
Anledningen till vi inte slumpmässigt valt kommuner90 bland samtligaut
286, s.k. viktat urval ökar säkerheten i våra resultat.är Det denäratt ett mot
bakgrunden de kommunerna starkt representerade istörre urvalet.ärsom

Några2.4 exempel på resultatens tillförlitlighet

Med vårt urvalsförfarandet kan vi osäkerheten i åsiktsblocketsäga äratt som
i vårt resultat fördelar sig 50 ja-svar ochstörst 50procentom svaren pro-

nej-svar. Med 95 sannolikhet ligger då det korrekta värdet mel-cent procents
lan 40 och 60 Det korrekta värdet skulle vi ha erhållit vi hadeprocent. om
tillfrågat samtliga 286 kommuner. Konñdensintervallet 95 procent.är

Om svarsfördelningen däremot 20 ja-svar och 80 nej-svarär procent procent
ökar säkerheten. Då ligger det ja-värdet med 95 sannolikhetprocentssanna
mellan 12 och 28 plus minus 8 från vårt värde 20uppmättaprocent procent

Omprocent. andelen ja-svar på fråga 10 ökar säkerheten såle-är procenten
des ytterligare i våra svar.

detNär gäller numeriska skattningar eller uppgifter i och statistik-resurs-
blocket t.ex. antal tjänster och antal årsarbetskrafter osäkerheten i skatt-är
ningarna, samtliga kommuner mindre %10 vid 95 % konfi-änsom avser
densnivå. innebär %Det 95 skattningarna har urvalsfel på högstatt ettav

%.10
några variabler har ingenFör skattning gjorts för landets samtliga kommu-
dessa fall detta särskilt.Iner. anges

inget anspråkDenna på analys enkätsvarens be-görrapport att vara en av
tydelse för Alkoholpolitiska kommissionens och LHDLVM-utredningens
ställningstaganden i olika avseenden, endast redovisning faktaärutan en av
och åsikter. Resultaten enkäten flera underlag för de båda utred-är ettav av
ningarnas arbete.
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statistikblockoch3 Resurs-

och kommunerna idaglänsstyrelsernafå bild vilkaFör att resurser somen av
frågor igällande lagstiftning ställdes enkätenLHD-ärenden enligtägnar om

Vidsocialtjänst.och inom kommunernasvid länsstyrelserna en even-resurser
fåtillståndsprövningen det väsentligt kommu-kommunaliseringtuell är attav

behövaoch vilka de sigLHD-ärendenuppfattning anserresursernernas om
tillstånd enligt LHD.instans beslutaför förstaytterligare att omsom

Länsstyrelsernas3.1 resurser

farmsför LHD-ärenden dethur många tjänsterställdes frågorenkätenI om
Samtliga länsstyrel-1992.vid enkättillfället höstenrespektive länsstyrelsevid

frågan.har besvaratser

46Antal tjänster:
35handläggare:Varav

organisationskommitté fannsårskartläggning gjordes 1980Enligt som aven
biträda dessa.assistenter avdeladealkoholhandläggare och 15åretdet 45 att

resursminskningar.får årliga Ilänsstyrelserna varit föremålharSedan 1981
antalet1989:9sociala funktioner DsLänsstyrelsemasbetänkandet uppges

redovisaruppgifttill knappt 35. Sammaalkoholhandläggare ha reducerats
funktion resursbehov DnrLänsstyrelsens socialai sin PMStatskontoret -

35890-5.
hur myckettillfredställande måttsjälvfallet inteAntalet tjänster är ett

Exempelvis kan tjänst iblandpå visst område.satsas ett om-enresurser, som
kan också inomheltid. Innehavaren viss tjänsttidfatta kortare än av enen

ärenden just LHD-ansvarsområde handlägga andraför sitt änävenramen
också i Statskonto-arbetstid. framkommerunder del sin Dettaärenden en av

parallellt används för andraframgår alkoholhandläggarnadär detPM, attrets
bakgrund ställdes frågor detlänsstyrelserna. dennaärenden inom Mot om

i årsarbetskrafter för LHD-ärenden.faktiska resursutnyttjandet mätt

årsarbetskrafter: 49Antal
handläggartjänster: 36Varav

ganska väl med antaletfaktiska resursutnyttjandetDet överensstämmer
administrativadet gäller övrigatjänster vad handläggare. När resurseravser

skillnaden större.är
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3.1.1 Tillståndsårenden respektive tillsyn

I betänkandet Länsstyrelsernas sociala funktioner ioch Statskontorets PM
framgår länsstyrelserna på grund ökade arbetsuppgifter och minskandeatt av

inte kan fullgöra sina uppgifter inom det sociala området på till-ettresurser
fredställande det gällerNär LHD-ärenden, såsätt. har bristen på resurser
framför allt drabbat tillsynsverksarnheten. Länsstyrelserna saknar således till-
räckliga bevaka bestämmelserna i LHD efterlevs. Tillsynenatt att ärresurser

huvuduppgifterna för länsstyrelserna efter länsstyrelsereforrnen. be-Ien av
tänkandet Länsstyrelserna och socialtjänsten 1992:67 föreslåsDs vissaatt
ärendegrupper avlastas länsstyrelserna för möjliggöra effektiviseringatt en av
uppföljning och utvärdering.

Länsstyrelsernas resursfördelning enligt Statskontorets ochPM vår enkätvar
följande:

Statskontoret, 1990 Vår enkät, 1992

Tillstånd 82 % %81
Tillsyn 18 % %19

Undersökningarna talar för det inte inträffat några förändringarstörre näratt
det gäller fördelningen på tillståndsprövning respektive tillsynav resurser
mellan åren 1990 och Vid1992. länsstyrelser enligt vår enkätavsattesex man
90 eller för tillståndsprövning. En länsstyrelse inte någraavsätterprocent mer

alls för tillsyn. finnsDet däremot länsstyrelser 40tre satsarresurser som
eller på tillsyn och tillsynsärenden.procent av resurserna mer

3.2 Kommunernas resurser

Kommunernas handläggning ansökningar serveringstillstånd omfattar iav om
första hand utarbetandet tjänsteutlåtanden och remissvar till länsstyrelserna.av
Kommunernas handläggning LHD-ärenden skall enligt lagstiftningen endastav
omfatta behovsprövningen, i fallvissa genomför kommunerna ävenmen en
prövning den personliga lämpligheten. Därutöver skall kommunen tillsam-av

med länsstyrelsen och polisen för bestämmelserna i LHD efter-attmans svara
levs. Tillsynen enligt LHD omfattar samtliga de olika tillstånd finns isom
LHD, dvs. detalj- och partihandel med klassäven II.

Kommunen har också lokalt enligt socialtjänstlagens 11 § före-ett attansvar
bygga missbruk såväl allmänna och strukturellt inriktade åtgärdergenom som
individuellt inriktade insatser.

För få jämförbara uppgifter mellan kommunerna beräkningarnaatt är när
det gäller årsarbetskrafter grundade på årsarbetstid på 1.750 timmar.en
Beräkningsgrunden har valts i samarbete med Kommunförbundet. Följan-ut
de finns enligt enkätsvaren i de kommuner 88 omfattas vårresurser som av
undersökning och kan uppskattas för landet helhet.som
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Skattning förUrvalet
samtliga kommuner

42,418,5tjänster:Antal
20,19,3heltidstjänster:Varav

Årsarbetskrafter: 44,921 3
,

21.3 års-bedömdesurvaletLHD-ärenden iförArbetsinsatsen motsvara
års-uppgår till 44.9kommunerför samtligaskattningarbetskrafter. En

arbetskrafter.

för tillsyn3.2.1 Kommunernas resurser

påtillsynsverksamhet respektivesatsning pågäller kommunernasdetNär svar
följandetillståndsprövning erhöllsmedsambandiremisser, svar:m m,

Skattning förUrvalet
samtliga kommuner

årsarbets-25,51Tillståndsprövning: 11
, 18,8 krafter9,2Tillsyn:

årsarbets-tillsyntillståndsprövning ochårsarbetskrafter för ärSumman en
totalabeträffande kommunernasgjortsskattningdenkraft mindre än som

detskillnad ñmisurval. En viss närLHD-ärenden i vårt ävenförinsatser
på frågornaSkillnaden kan beroför samtliga kommuner.skattningengäller att

tolkningarför skildadet funnitssådantutformats sätt utrymmeattett av
förkommunernaskan fråganExempelvisinnebörd.frågornas resurserom

uppsökandefältarbete ochSocialtolikatillsynsverksamheten tolkas sätt.
ochmening beröra LHDkan ibland ungdomarverksamhet sägas serve-en

verksam-uppsökandeprimära målet med dendetringsverksamhet, även om
omkringochförhållandenainte direktheten rör restaurangerna.

kommunaliseringvid3.2.2 Kommunernas enresurser

resurstillskottfrågan hurbesvaraombads kommunernaenkätenI stortatt om
finns svårig-Detkommunalisering LHD.vid eventuellskulle behövade aven

frågeställning:på dennatolkningenmedheter svarenav

och dennai framtiden,kommeroklart hur LHDDet motär att utse
lagstiftning bortsettutifrån nuvarandetolkasbakgrund måste svaren

tillståndsprövande myndighet.bestämmelsernafrån om
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vilka arbetsupp-förmodligen delvis kunskapsaknar2. Kommunerna om
utför enligt LHD. Av drygt 16.000länsstyrelserna idaggifter som

endastvid länsstyrelserna detärenden enligt LHDdiarieförda var
för ställningstagande.remitterades till kommunerna2.000drygt som

överskattat behovet resurstill-för kommunernafinns riskDet att aven
förmodligenEftersom de intekommunalisering LHD.skott vidven av

sig för vidomfattning vill de garderatill arbetetskänner att en even-
finnskommunenkommunalisering få tillräckliga Inomtuell resurser.

förmodligen inte tagit med i sinsocialtjänstenandraäven resurser som
exempelvis den juridiskabehovet Härkalkyl nya resurser. avsesav av
ekonomiska sakkunskapoch denñms inom kommunernaexpertis som

tjänstemän.och andrai form näringslivssekreterareofta finns avsom

skullebesvarat enkäten 88kommunerTotalt bedömde de att mansom
kommu-skattningen för samtligaårsarbetskrafter ochytterligare 30.9behöva

för LHD-ärendenvid länsstyrelserna65.6. totalauppgår till De resursernaner
fördelades på tillståndsprövningårsarbetskrafter. Resurserna49uppgavs vara

%.med 81 respektive 19och på tillsyn
enligt innebärarbetsuppgifter i övrigt LHDutgår från oförändradeOm vi en

till kommunernatillståndsprövningen från länsstyrelsernaöverföring enav
årsarbetskrafter, dvs. knappt 40 för%arbetsmängd 81 49motsvarar avsom

således endast överflytt-skattningsamtliga kommuner. Dennalandets avser en
och tillstånd-utförs vid länsstyrelserna idagdet arbetening som avsersomav

utförsdet redan idag i kommunernaskall också påpekassprövningen. Det att
serveringstillstånd, i mening kan be-ansökningarprövning om som enen av

Servering alkohol-dubbelarbete. Riksrevisionsverkets PMskrivas I avsom
betydande dubbelar-konstaterades också det redan då förekomdrycker att ett

och länsstyrelser det gällde LHD.bete hos kommuner när
resurstillskottet gjorts i urvalet uppräk-skattning det framtidaDen somom

årsarbetskrafter. Differensensamtliga kommuner uppgår till 65.6tillnat
för tillståndsprövningnuvarande beräkningen avseendemellan den resurserna

skattade behovlänsstyrelserna knappt 40 och kommunernasvid av nya
överblicka omfatt-kommunerna har svårt65.6 kan bero att attresurser

kommunernatillståndsprövningen enligt Redan i dagningen LHD. avsätterav
årsarbetskrafter. Kommunernaskattningen för samtliga kommuner 44.9enligt

utgångsläge förtill resursmässigt ha bratorde med hänsyn detta överatt taett
tillståndsprövningen enligt LHD.
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Statistik3.3

3.3.1 Iámstyrelserms enligt LHD

enkäten till länsstyrelserna ställdes frågor antalet tillståndI den 31om per
december antalet ärenden1991 under 1991. Dessa uppgifter harsamt om

med information från Socialstyrelsenkompletterats det gäller tillstånd förnär
klass ochservering öl H partihandel.av

Antal ärenden under 1991:

året eller årligen tidsperiod,Servering vissrunt
återkallelse tillstånd, tillsyn 8 497av
Tillfällig servering 7585
petalj- och partihandel med klass 3681
Ovriga ärenden 430

Summa: 16 053

departementspromemorian Länsstyrelsernas sociala funktioner framkom detI
antalet LHD-ärenden 1987 14.000 eller 600 länsstyrelse. Detnäraatt var per

fanns då uppenbara olikheter i länsstyrelsemas diarieföring. gälldeDetta
framför allt redovisningen tillfälliga tillstånd. jämförelseEn mellanav svaren
i vår enkät och den statistik Socialstyrelsen redovisar, förtalar delattsom en
brister i diarieföringen ärenden, fortfarande kvarstår. Rutinerna inteärav
desamma vid de olika länsstyrelserna. vår enkät och i harI Statskontorets PM
det visat sig icke obetydligt antal ärenden inte diarieförs.att ett

Remisser till3.3.2 kommunerna

remitteradesUnder 1991 2.028 ärenden enligt länsstyrelsemas uppgifter till
för beträffandekommunerna deras ställningstagande ansökan serverings-om

tillstånd. Av dessa 2.028 ärenden avstyrkte kommunerna sittmed 330veto
ansökningar eller i 16 Två länsstyrelser har inteärendena. dockprocent av
besvarat enkäten i denna del. Andelen viss16 speglar i utsträckningprocent
vilken omfattning kommunerna utnyttjar sitt Stora variationer förekom-veto.

mellan kommunerna.mer
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uppgifter remisser3.3.3 Kommunernas om

efter-samtliga kommuner,någon skattning förvi inte gjortavsnitt hardettaI
från länsstyrelserna.uppgifter Deinhämtadel kunnat ävenvi i dennasom
erhållit ansökningar994enkätenbesvarat88kommuner att manuppgavsom

dessaår 1991. Avfrån länsstyrelsernaserveringstillstånd på remiss av-om
cirkaeller i 20ansökningar med sitt202kommunernastyrkte procentveto,

99 hänvisade kommuner-hälftenprövade ansökningar. I knapptsamtligaav
andra skäl ellerövriga avstyrktesbehovsprövningen, medan detill utanavna

uppgifterochlänsstyrelsernas kommunernasSkillnaden mellanmotivering.
med urval kommu-vi arbetarremitterade ärenden berorantalet ettattom

ner.
år till 324 styckenuppgick 1991servering öl klassremisserAntalet om av

enkätsvar.utvalda kommunernasi de

serveringstillståndAntal3.3.4

serveringstillståndantaletregelmässigt in uppgiftersamlarSocialstyrelsen om
för ölantalet detaljhandelsställenklass ochtillstånd för enbart IIexklusive

uppgifter antalvi därutöver samlat inenkäten harklass II. Genom serve-om
partihandelstillstånd för ölklass antaletför enbart ölringstillstånd samt

klass II.

den 31 december 1991:tillståndAntalet per

spritdrycker,serveringstillstånd förAntalet
trañkservering 757exkl. 7eller starköl,vin

194Trañkservering
serveringstillstånd förAntalet

5 498klassenbart
985detaljhandelsställen med klass 12Antalet
315partihandelstillstånd för klassAntalet

74926Summa:

Även redovisningen så kan det fram-statistiskabrister i dendet finnsom
7.800 år 1981 cirkacirka ochserveringstillstånd år 1977antalethållas att var

serveringstillstånd drygt 13.000antaletdecember 19919.200. den 31Per var
serveringstillstånd från 1977Uppgifterna antalet7.757+194+5.498. om

Riksrevisionsverketsfrånoch 1981 har hämtats rapport.
serveringstillstånd således ökattill 1991 har antaletUnder perioden 1977

med 66 procent.
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Åsiktsblock4

Här efterfrågades respondenternas åsikter de omdiskuterade bestäm-mestom
imelserna LHD, där enkäten uppmanades kryssa för detmottagarna attav

svarsalternativ ja, nej eller ejtveksam bäst överensstämde medvet som
deras uppfattning. några fallI fanns inledande kommentar. Möjlighet tillen
motivering i anslutning till varje fråga. enkätredovisningenI nedangavs
återges frågan i sin helhet kursiverat med svarsfördelningen i form ettav
stapeldiagram, där den vertikala skalan antalet enkätsvar, maximaltavser som
kan 112 i och med två kommuner inte har besvarat enkäten.attvara

Eventuella motiveringar och övriga kommentarer redovisas vid varje fråga.

Tillståndsprövarlde myndighet

Detta fråga intresse för bådaär utredningarna. LHD LVM-gemensamten av
utredningen analyserar i sitt arbete förutsättningar för och konsekvenser av en
kommunalisering tillståndsprövningen. Alkoholpolitiska kommissionen görav

alkohollagstiftningen där fördelningen arbetsuppgifteröversyn mellanen av av
länsstyrelse och kommun har betydelse för lagens tillämpning. Detstor är
därvid givetvis intresse vad länsstyrelserna och kommunerna självastortav

förhar inställning.
Vid denna fråga redovisas i form stapeldiagram för vilkensvaren av myn-

dighet respondenterna ansåg skall för tillståndsprövningen för respektivesvara
ärendegrupp.
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be-länsstyrelserna till kommunernafrånflyttastillstándsprövningen1.a Bör
alkoholdryckerträffande servering av

Kommentar:
tillståndsprövning. Enmedärendekategori de flestaDet dennaär avsersom
länsstyrelser24och 7tillfrågade kommunernademajoritet attanseravav

förMotivetkommunaliseras.börtillständsprövningen för restauranger en
lokal-bättreharkommunenvanligen angivitsharkommunalisering attvara

naturlig delutskänkningenbeslutsfattare och ärtillnärhetkännedom, att en av
kommunens in-skälalkoholpolitiska Ett ärkommuns attannatprogram.en

måste kunnakommunenserveringstillstånd i denantaletflytande över egna
försvinner. Argumentendet kommunala emotsäkerställas även vetot enom

hosenhetligttillståndsgivningen skötsfrämstkommunalisering är att mer
negligeras, kommunernainte kanför bypolitikriskenlänsstyrelserna, attatt

och detbedömningarnaekonomiskajuridiska ochför de attsaknar kompetens
försämras.för enskildarättssäkerheten restauratörerrisk förfinns att
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1.b tillståndsprövningenBör flyttas från länsstyrelserna till kommunerna be-
träffande detalihandelstillstând för öl klass II

Kommentar:
Länsstyrelserna svarade i lika på frågoralla kommunalisering,stort sett om
medan kommunerna varierade sina beroende på vilken tillståndsprövningsvar
det gällde. Ett observandum dock 21 deär 39 svarade nej häratt av som

detaljhandel med öl klass inte behöver tillståndspliktigatt längre,anser vara
vilket några också påpekade hade påverkat deras frågan.svar
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be-till kommunernalänsstyrelsernaflyttas fråntillstándsprövningen].c Bör
klass IIgartihandelstillstånd för ölträffande

Kommentar.-
till detaljhan-âterförsäljningförsäljning förmed klassPartihandel avser
förekomman-inte så vanligtgrosshandel.s.k. Denm.fl., ärdel, restauranger,

vilketmed dessai kontaktaldrig kommiti regelharoch kommunernade,
avregleringdiskussionenosäkerhet i Iökat kommunernas avomsvaren.

partihandel.försärskilt undantagingetöl klasshandel med görs
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1.d tillståndsprövningenBör flyttas från länsstyrelserna till kommunerna be-
träffande tillstånd för alkoholservering pa tåg, båt och flyg s.k. trafikser-
vering

80

Sva

Kommentar.-
Trañkserveringen berör oftast fler kommun och därförän de flesta,en anser
framför allt kommunerna, tillstândsprövningen bör ligga på regionalatt en
eller central myndighet. Länsstyrelserna konsekventa i sinär inställningmer
till kommunalisering. Antingen tycker de allting skall kommunaliseras elleratt
också inget.
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Behovsprövningen

fråga endast till kommunerna.ställdesDenna

gäller dag behovet inom skilda slagtillståndsprövningen iVid att orten av av
beaktas. skall härvidför alkoholdrycker skall Hänsynserveringsrörelser tas

medföra olägenheter från ordnings- ochöveretablering kantill risken för att
skall första hand kommunen.nykterhetssynpunkt. Behovsprövningen i göras av

finnas kvar LHDbehovsprövningen iBör

Kommentar:
vill behålla behovsprövningen. I motive-klar majoritet kommunernaEn av

lämplighets- ochoftast det inte räcker medringarna att noggrannanges en
skyddlokalprövning, lagstiftningen bör innehållaäven över-motutan att ett

försvinner bliretablering serveringsställen. Om det kommunala vetotav
lagstiftningen.kvar instrument ibehovsprövningen alkoholpolitisktsomensam
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kommunalaDet vetot

behållas tillståndsprövningen ligger kvar tasdet kommunala3.a Bär vetat om
länsstyrelsen

100

80

60

40

20

[ETKCÅMMNAWIUT

Kommentar:
kraftig majoritet kommmer-majoritet länsstyrelserna och mycketEn avav en

tillstándsprövningen ligger kvarbehålla det kommunala ifallvill vetot rosna
inflyan-kommunalaflesta har motiverat detta med detlänsstyrelserna. De att

tillståndsgivningen måste säkerställas och detta bäst skerdet över att gemm
behållaatt vetot.
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Nedanstående fråga ställdes endast till kommunerna

Är3.b viktigaredet för kommunen behålla tillstånds-än överatt vetot att ta
med möjlighet till överklagandeprövningen

40

30 ...................

20 ...................

JA EGNA

mwvzrommsrho

Kommentar:
De kommunernastörre benägna tillståndsprövningenär över deatt ta änmer
mindre kommunerna. Motiveringarna för hellre behålla delsäratt vetot att
kommunerna sig sakna för tillståndsprövningenöver delsatt taanser resurser

starkare alkoholpolitisktär instrumentatt vetot ett överklagningsbartän ett
tillståndsbeslut.
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lâmplighetsprövningen

uppgijtsinhämtande fråndag vanligtvisLämplighetsprövningen omfattar i
kontrolleras sökandensVidarekronofogdemyndigheter.ochskatte-polis-,

svensk alkohollagstzjtzingochsvenska språket ibranscherfarenhet, kunskap i
tilltänktabedriva den rörelsenförutsättningarekonomiskasökandens attsamt

tillfredsställandepå sätt.ett

ändraslämplighetsprövningenBör

10D

80

6D

40

2D

Kommentar:
innehxlletoch kommunerbåde bland länsstyrelserklar majoritetEn attanser

utformat i dag.lämplighetsprövningen bra detnuvarandei den ärär som
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Föreståndareersättare

5.a Anser begreppet föreståndareni och kanersättare utmönstrasatt ur
LHD

80 2

Kommentar:
majoritetEn bland både länsstyrelser och kommuner det skall finnasattanser

godkända föreståndare och på varje serveringsställe.ersättare Detta motiveras
med därmed bättre kan hålla olämplig personal borta från alkohol-att man
serveringen, det alltid skall finnas ansvarig pâ plats vid alkohol-att en person
utskänkning och det vid inspektionstillfällena fördeläratt att vetaen vem som

ansvarig och skall underrättasär eventuella missförhållanden i lokalen. 16om
länsstyrelser och kommuner svarade föreståndare och bör finnasersättareatt
kvar, det räcker med tillståndshavaren dessaatt att utsermen anser personer
själv. Några ansåg endast föreståndare behöver Ett enkätsvarareatt utses. par
menade föreståndare åtminstone behöver i de fall tillståndshavarenatt ärutses

juridisk där ocheller styrelsemedlemmar inteägare deltar ien person, serve-
ringsverksamheten.
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föreståndare ochlåta tillståndshavaren ersätta-bli möjligt.b Bör det5 att utse
re

Kommentar:
förestån-och de kommunernalänsstyrelsernamajoritet större attEn anserav

dessa.kantillståndshavarenutgå ellerkanantingendareersättare utseatt
alkoholserveringen påföransvarigasärskiltpå denna frågaförMotiv är att

ändåtillståndshavarennödvändiga, är ytterstär attrestaurangerna sommen
ligga ibör såledesDetbör dessautskänkningenansvarig för utse personer.

utskänknings-tilldugligaväljaintressetillståndshavarens atteget personer
godkännandeframförtsocksånågra länsstyrelser harFrån att avansvaret.

bekostnadanspråk påtid ialltför mycketföreståndare och ersättare tar av
tillstånds-nej endastMotiven förarbetsuppgifter.viktigare ärandra och att

behövsandra underlagregisteruppgifter ochtillhar tillgångmyndigheten som
serveringsansvariga.olämpligaundvikaför utsesattatt personer som
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Mathâllningen

6.a kravet påBör lagad dessutom skall betydande delutgöramat, som en av
finnas kvarrörelsen, i lagstiftingen

AVSKN-FA
MATANIEI.

Kommentar:
knapp majoritet kommunerEn och länsstyrelser således lagadatt matav anser

inte behöver betydande andel totala omsättning.utgöra Irestaurangensen av
befolkningsrikare län och kommuner med fler dennarestauranger majori-är

betydligt motiveringarI för behålla matandelskravetstörre.tet att attanges
det finns risk för restaurangmässigheten kan urholkas. Bland nej-attannars

anfördesmotiveringarna många kringgår matandelsbestärmnel-att restauranger
på olika och matandelskravet bort blir följdensätt, gällan-att tas attserna om

de praxis upphöjs till lag.
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tillhanda-kgoch lagadrestaurangkökgodkäntmedRäcker det6.b matatt
hållas

Kommentar:
matandels-ansågflestaföregående, och demedhör ihopfråga attDenna som

avvikel-Någraochpå frågasvarade nej denna tvärtom.behållaskravet bör -
ansågnågrafanns detockså, blandlinje fanns attfrån denna annat somser
kanrestaurangkök. Sammantagetgodkäntbehöver hainte ett manensman

för kunnamathållning bör krävasnågon formsådock tolka attatt avsvaren
inte behövermatförsäljningenalkoholservering,tillstånd förerhålla attmen

speciellnågon kvot.uppgå till
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Lokalprövning

Förutom matutbudet ingår i den restaurangmåssiga bedömningen fråganäven
lokalens beskaffenhet, exempelvis avseende det restaurangmässiga intryck-om

och den allmänna standarden. För närvarandeet gäller alkoholserveringatt
får ske endast på s.k. egentliga restauranger

Bör den restaurangmässiga bedömningen lokalen endast omfattaav en
strikt lokalprövning kök, toaletter, brandutgångar, D lokalensav etc. v s
inredning i övrigt krögarens ensakår

5°
i

Kommentar:
En knapp majoritet, inklusive 15 24 länsstyrelser, vill bort skönsmässigataav
bedömningar i lokalprövningen. I motiveringarna hos både ja- och nej-svaren

bland det fortfarande endast börannat att skallangavs restaurangervara som
erhålla utskänkningstillstånd. Bland ja-svararna framfördes därför exempelvis

lokal måste för serveringatt eftersom mathâllning fort-reserveras mat,av
farande bör krav. Därmed bygger inett uppkomstspärrvara motman en av
renodlade cocktailbarer.
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Drinkbar

från LHDbortdrinkbarinrättandebestämmelsenSkall tas8.a avom

60 -

Kommentar:
deblandtydligaredrinkbarsbestämmelsen ännubort ärförMajoriteten att ta

kandrinkbarstillstándetansågDe ut-och kommunerna.länen attstörre som
fortsattfå förbjudabordetillsynsmyndighetenrekommenderademönstras att

ochmed nykterhetproblemmedförverksamhetendrinkbar ifallfrånservering
ordning

.
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8.b Bör lagtexten i stället innehålla generell bestämmelse drinkbarer,en 0m
maximal storlekantalex.

5°
i

Svcr

Kommentar:
Den osäkerheten bland påstora denna fråga kan delvis bero på detsvaren att
inte fanns något konkret förslag ställning till. Många menade ocksåatt ta att
drinkbarsbestämmelsen i 42 § LHD tillfyllest.är Drinkbar skall vara en
mindre väsentlig del inrättad i anslutningrestaurangen, tillnära matsal.av
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Självservering

alkoholdrycker kansjälvservering utmönstrasförbudetniAnser motatt av
lagstiftningenfrån

Svcr

Kommentar:
självserverings-kommunernalänsstyrelser och de2417 större attanserav

hin-främstbehålla förbudetMotiv förbort.förbudet bör kunna attatttas var
deråriga. Motiv förminöverlämnas tillalkoholdrycker kandra att ut-att

be-det rådertillåtet ochi praktiken redanförbudet detmönstra attatt varvar
Förslagsjälvservering.drinkbarsservering ochmellangreppsförvirring att

självserveringenbordsservering ifallskall kunna beordratillsynsmyndigheten
motiveringarna.blandoch ordning fannsmed nykterhetmedför problem
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Serveringstider

10.a Skall alkoholservering få påbörjas klockan 11 i stället för 12

7D

60 .....................

50 ..................

40 ..................

30 ..................

20 .................. .. ......

10 ..................

11.0D

Kommentar:
19 24 länsstyrelser och de kommunernastörreav svarade på denna fråga.

motiveringarnaI för tidigarelägga serveringstidenatt främst attangavs serve-
rings tiden bör till normal lunchtid, hänsyn tillanpassas turister ochav att
ändringen förmodligen saknar alkoholpolitisk betydelse.
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fortfarandesluttid 01betrajfande änrestriktivitetsärskildSkall10.b senare
gälla

Svt:

AVEKAFFA
01.00FGNÅLTD

Kommentar:
dockharFlerasluttid.reglernuvarandebehållavillmajoritetklarEn om

bullerstörningaryttrandemiljöförvaltningensönskemålframfört att omom
i dag,de görordningsbedömning bör änvägapolismyndighetensoch tyngre

till kammarrätten.överklagasbeslutalltframför ettom
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Tillfälliga tillstånd

11. Bär reglerna tillfälliga tillstånd i lagstiftningen uppdelas i särskildaom
regler med högre krav för tillstånd till allmänheten för tillfälligaän tillstånd
till slutna sällskap

8°
j

Svcr

50 .................v

40 ..................,

20 .................

0
l-ÖGQEOORAV TNBGAM

DWSENINZIQG
TUSTÃNDTILAILMÃN-EIBJTllF.

Kommentar:
Anledningen till den kraftiga ja-majoriteten främstär antalet ansökningaratt

tillfälliga till stånd har ökat kraf tigt på år. Många framfördeom senare att
det bör krav för tillfälligt tillstånd till allmänhetenvara samma försom

serveringstillstånd förpermanent Ansökan bör ocksårestauranger. avgifts-
beläggas. Flera påpekade antalet ansökningar tillfälligaatt tillstånd förom
slutna sällskap skulle väsentligen minska serveringstillstånd inte längreom var

villkor för kunna erhållalett s.k. ölpump frånatt bryggerierna. serveringenen
skulle då kunna ske enligt regeln samköp, dvs. serveringstillstånd.utanom
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Servering på teatrar

frågaitillståndsplikten,slopandebetyder inteNedanstående fråga ett somav
kanmattvångoch konserthuspåalkoholserveringEventuell utan15. teatrar

tillståndsmyndig-ansökas hostillstånd måstetillståndspliktig, dvs.ändå vara
förutsättningarna.lokalmåssigadeskallbl.a. prövaheten, som

alkoholdryckpausserveringmedgekunna mat-utanlagstiftningen12. Bör av
konserthusochtvång i teatrar

100 -

Kommentar.-
alkoholpo-förbud intedettablandmotiveringarna annat att ansesI angavs

befaras inte,nykter hetellerordningmedproblemNågrameningsfullt.litiskt
falldet iuppstå fårproblemSkullealkohol iserveringvid pauser.av

finnsi dagredanockså det teatrarDetsedvanligtpå attåtgärdas sätt. angavs
restaurangkök ibyggtde hardärförialkohol ettfår attpauser,serverasom
respondenternaFleramatutbud.uppfyller kravetdärmedochlokalerna, av

vin ochendastspritdrycker,omfattabörtillståndet utanemellertidansåg att
starköl.
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Tidsbegränsade tillstånd

Bör upprepade13. prövotider tidsbegränsade tillstånd kunna användas i
tveksamma fall

100

Kommentar:
mycket kraftigEn majoritet kommunerna och 14 24 länsstyrelserav av anser

bör finnasdet möjligheter använda prövotiderstörre dagens lagtextänatt att
medger. motiveradeMan detta bland med det ibland kan nöd-annat att vara
vändigt på tillståndshavare genomförasätta större nödvändiga för-att attpress
ändringar i verksamheten.
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sällskapSlutna

vänder till anställda i företagetenbart sigföretagsrestauranger14. Bör som
undantas från tillståndsplikt Svars-representationsverksamhetoch till egen

Tveksam.anmälningsplikt, Nejalternativ: Ja, .Ia med samt

50

4D ..............................................

30 ...........................................

20 .................

1D ................

AVSGH-A

SJJTNASÄLSQÖP

Kommentar:
svårtkan blitillståndsplikt motiverade detta med detvill behållaDe attsom

Någraverksamhet.typisk personalmatsal ochdra mellangränsatt annanen
sällskaptillstånd till slutnamånga företag ansökerpåpekade ävenatt om

bryggerierna. Seölpump och rabatter frånför kunna erhållaenbart att en
sig ungefärlänsstyrelser fördeladefråga Svaren från kommuner och11.även

på de fyra svarsalternativen.lika
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Öl klass H

börDet eventuellt slopande tillståndskravetnämnas för öl klass IIatt ett av
inte behöver medföra den nuvarande åldersgränsen på år18 och tillsynenatt

försäljningen också skall upphöra. Tillsynsmyndighetenöver kan möjlighetges
lagstiftningeni förbjuda fortsatt serveringdetaljhandel vid missför-att grava

hållanden.

15 tillståndskravet förBör servering öl klass II slopas.a av

AVSKAFFA EGNA

Kommentar:
Flera tillanhängarna slopa tillståndstvânget för servering öl klassattav av
framförde dock ölservering endast bör få ske på serveringsställenatt ävensom
tillhandahåller och miljöförvaltningen godkänner lokalerna från livs-mat, att
medelshygienisk synpunkt. Några ansåg tillstånd för öl klass bordeatt
kunna ingå i miljöförvaltningens godkännande.
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slopasför detaljhandel med öl klass IItillståndskravet5 .b BörI

60

50 ...................

40 ...................

30 ...................

20 ...................

BGNAVSCAFFA

TUSTÃÖDFÖREMJ-INIELLEDÖ.

Kommentar:
Även ja-anhängarnadet gäller detaljhandel med öl menade månganär attav

livsmedel, i enligförsäljning endast bör få ske i butiker säljer dvs.ävensom
från miljö-med dagens krav. Godkännande enligt livsmedelsförordningenhet

Ävenförvaltningen bör således fortfarande krav. här föreslogsett attvara
eventuellt öltillstånd bör kunna ingå i miljöförvaltningens godkännande. En
lite försiktighet vad gäller släppa tillståndskravet i detaljhandelnstörre att
jämfört med serveringen öl kan skönjas i enkätsvaren.av
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Trafikservering

fråga ställdesDenna endast till länsstyrelserna.

Behövs särskilda16. bestämmelser för trafilcserververing

Sva

Kommentar.-
motiv förSom särskilda bestämmelser för servering tåg, båt och flyg an-

finnsdet skäl tillämpa serveringstider och matutbudetgenerösareatt attgavs
inte behöver lika omfattande. förbudetDet generella serveringmotvara av
starkare drycker vin och starköl bör däremot upphävas, enligt någraän av

Risk för trañkserveringen medför ordnings- och nykterhetsproblemattsvaren.
litenmycket i den ordinarie trafiken på flyg, tåg och båtar. Däremotanses

bör försiktighet tillämpas för båtar inhemskstörre i trañk enbartsom arrange-
festkryssningar.s.k.rar
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Åldersgränser

dagens vid detaljhandel alkoholdryckerI lagtext med gälleratt attanges
får tillförsäljning ske kan ha fyllt 20 år. Vid detalj-antaspersoner som

handel med öl klass II och vid öl och alkoholdryckerservering övriga ärav
motsvarande åldersgräns 18 år. finns bestämmelseDessutom rörel-atten om

huvudsakligen vänder sig till ungdomlig publik fårser som en servera
ölstarkare drycker klass II.än

Skall bestämmelsen ungdomlig publik finnas kvar lagstiftningen17.a iom

°° 1

Kommentar:
mycket tydlig majoritet i kommunerEn och länsstyrelser vill ha kvar sär-ett

skilt skydd för ungdomen i lagstiftningen. Flera de bestäm-attav som anser
melsen ungdomlig publik bör behållas efterlyser dock förtydligandeettom om
vad med ungdomlig publik i detta sammanhang. 13 24 läns-som menas av
styrelser Stockholms och Göteborgs kommuner dock begreppetsamt attmenar
ungdomlig publik bör från lagstiftningen.utmönstras
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ungdomlig publikrörelser bedöms rikta sig till tvingas17.b Skall ensom
ZO-årsgräns för få starkare drycker öl klass IIinföra änatt serveraen

5° Z

50 ..................

4D ..................

30 &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

20 ..................

ZO-ÃFSSRÃNSFÖRMGDLBHBK

Kommentar:
20-årsgränsMånga bör införas för alkoholserveringall påatt restau-anser

framfördesI idén 20-årsgräns normalt skall gälla,ett attrang. par svar men
tillståndsmyndigheten skall kunna bevilja 18-årsgräns föratt restauranger som

har publik i alla åldrar, och inte har ungdomlig inriktning,som en exem-
pelvis renodlade matrestauranger.
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Skall kan ha fyllt 20 år vid anmodan17.c antas tvungnapersoner som vara
vid beställning alkoholdryckuppvisa legitimationatt av

°° j

Kommentar.-
införaMotiv legitimationstvång underlätta vid restauranginspektio-äratt att

och instrument i skärpt tillsynsverksamhet.ettner, vara en
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respektive 18 åår på Systembolageti LHD 20åldersgränserna7.dJ Bör r-
ändraspåalkoholserveringför restauranger

6D

5D .....................................................,

4D ..................

3D ..................

2D ..................

EHÅLLA TWGÅM
ÃIRA

ÅR20-18EN.U-D

Kommentar:
motiverat detnuvarande åldersgränser i LHD har alla medvill ändraDe som

vid inköp på System-åldersgräns bör gälla på restaurangatt somsamma
lagstiftningenvill åldersgräns i harde 56 ha ochbolaget. Av som en samma

delar sigangivit vilket ålder bör gälla, medan de övriga 30 i26 inte uppsom
lika många för ZO-årsgräxis.för IS-ârsgräns och15
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Avgifter

avgiftssystem förEtt ansökningar och ändringar i serveringstillståndnytt om
infördes 1992-07-01

.

inspektionsverksamheten18. Bör avgiftsbeläggasäven

50

Svd

40

30

20

10

Kommentar:
Bland motiveringarna för införainte någon tillsynsavgift anförs det äratt att
etiskt olämpligt och kan riskera förhållandet mellan tillsynsmyndighetenatt
och kan försämras. alternativ framfördesEtt i enkäten ärrestaurangen som
införande årlig registerhâllningsavgift.av en
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Tillsynsmyndighet

flera alternativ.medfråga fick respondenternaPå denna svara

tillsynsverksamhetenha förbör19. Vem ansvaret

10D

Kommentar.-
polismyndigheter skallsocialnämnder ochlänsstyrelser,69 § LHDI attanges

vill de flestai lagen. I enkätsvarenefterlevnaden bestämmelsernaövervaka av
frvad fallet i dag. Motiveti tillsynenroll ärkommunen änstörre somenger

docklokalkännedom. Samtliga länsstyrelserkommunens bättredetta är anser
för tillsynen, många kom-medanfortsättningen skall haide även ansvaretatt

dem bäst, exempelvis inomverksamhetdennaatt ramenpassarmenarmuner
socialtjänsten.uppsökande arbetet iför det
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Sanktioner

serveringsverksamheten föranleder ordningsproblem,Om överservering,
eller bestämmelserna0.dyl., iakttas inte i LHD kan länsstyrelsen tillgripa åt-

gärder serveringstillstándet. Det finns möjligheter till utfärda särskildmot att
föreskrift, begränsning dryckessortiment ellervarning, serveringstid samtav

tillståndet.återkallelse av

Är sanktionssystemet bra det utformat i LHD20.a ärsom

Kommentar:
iDe svarade nej på denna fråga motiverade detta med sanktionssyste-attsom

ibland fungerar alltför långsamt. Det inte så mycket åtgärderna i sigärmet
ifrågasattes, ofta behöver kunna ingripa mycket snabbare motsom men man

uppenbara missförhållanden.
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serveringstillståndet återkallas konkurser20.b Skall vid

80

6D ..................

4D ..................

20 ..................

ÅTBFPWIATUSFÅDWPGÄNQÃG

Kommentar:
till minskningmotiveringarna detta borde kunna ledaBland att en avangavs

föreslogs kaneller mindre planerade konkurser. Detmånga att man gemer
fortsatt serveringstillstånd. Till-konkursförvaltaren möjlighet ansökaatt om
föreligger nâgra hinder frånstândsmyndigheten kan då bedöma det 0rd-om

utskänlcningstillstånd.nings- eller nykterhetssynpunkt bevilja fortsattatt
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möjligheter korttidsindragninglagstiftningen till20.c Bör störrege av serve-
ringstillstånd

°° á

Kommentar:
bedömer denna åtgärd vid missförhållanden effektivMånga mycketsom -

förutsättning beslut och verkställighet kan ske snabbt.under Dagens lagtextatt
förtydligas.behöver
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flyttas.20.a sanktionsbesluten till länsrättkammarrättBör

Kommentar:
Motivet för flytta sanktionsbesluten till domstol öka rättssäker heten.äratt att
Vad talar för behålla besluten hos tillsynsmyndigheten enligtärattsom
många inte onödigtvis öka byråkratin. Besluten går ändå överklaga.att att
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Överklagande

Om beslutande-överklagas till kammarrätten.kan dagbeslut iLänsstyrelsens
besvärsordning.krävstill kommunenförs överrätten en ny

till kammarrättenöverklagasbeslut kunnakommunens21 Bör.a

60

50 ......................................................

40 ...................

30 ...................

20 ...................

10 ...................

TIL

Kommentar.-
fråga.Se nästa
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.b kommunens2] Bör beslut kunna överklagas till länsrätten

Kommentar:
flestaDe föredrar länsrätten framför kammarrätten överklagningsinstanssom

vid kommunalisering tillståndsprövningen. Några ansåg länsstyrelsenen attav
bättre förslag förstaär ännu överklagningsinstans.ett som
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beslutkommunenslänsstyrelsen besvärsrätt över21 Bör ges.c

60

50 .....................................................

40 ......................................................

3D ..................

20 ...................

1D ...................

LSTCES ÖÅ-RKNsElIT

Kommentar.-
majoritetmedanfrågapå dennalänsstyrelser svaradel6 24 stor avenav

ansåg dessutomFlera länsstyrelseruppfattning.har attkommunerna motsatt
Andrabeslut.kommunernassjälva borde kunnalänsstyrelserna ompröva

svårförenligskyldighetdärmed ocksåoch äröverklagningsrättmenade att
fungerablandlänsstyrelserna,förtilltänkta uppgiftermed andra annat att som

tillsynsmyndighet.
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Uttskânkning

förI stället servering alkoholdrycker kan återgåövervägas till detav att
gamla ordet utskänkning i lagtexten Utskänkning är precist begreppett mer

servering och del missförståndän bör därmed kunna undvikas. Serve-en
ringstillstånd tolkas ibland rätt Mot dettaatt mat.som servera resonemang

anföraskan utskänkning föräldrarär 0rd, gångatt för allaett ut-som en
från svensk lagstiftning.maönstrats

22. utskänkningBör användas i stället för servering alkoholdryckerav i lag-
texten

Kommentar:
Dvet blev inget entydigt från kommuner och länsstyrelser återin-svar attom
föra ordet utskänkning i lagtexten.
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Öppna5 frågor

I detta block fanns möjlighet för respondenterna kommentera vissa frågoratt
lite utförligare. En sammanfattning Synpunkterna följer efter frågorna,av som
återges i kursiverad stil.

5.1 Särskilt besvärliga ärenden hos länsstyrelserna

För få överblick deatt särskilt besvärliga ärendenen länsstyrelsernaav som
idag har handlägga enligt LHD ställdesatt nedanstående fråga till dessa myn-
digheter. Syftet belysanärmare konsekvensernaatt för kommunernavar vid

eventuell kommunalisering tillståndsprövningen.en av
Frågan till länsstyrelserna löd:

Finns det någon ärendetyp enligt LHD mycket tid eller påtar sättsom annat
kompliceradär handlägga Om ja, vilkaatt dessaär ärenden och vad känne-

tecknar dem

Följande ärendetyper uppgavs:

A. Tillfälliga tillstånd till allmänheten. 6 svar

Kommentarer enkäterna:ur

Lagstiftningen oklarär detnär gäller vilka grunder sådana tillstånd kan
beviljas. Praxis varierar också Ärende-mellan olika länsstyrelser.stort
mängden har ökat väsentligt år och tidspressen oftaär vidsenare stor
handläggningen.

Åtgärdsärenden. 6 svar

Kommmentarer enkäterna:ur

När det föreligger ekonomiska oegentligheter det svårtär bedöma näratt ett
ingripande kan och skall ske. Det exempelvisär svårt skillnadenavgöraatt
mellan ekonomisk misskötsarnhet och ekonomiska problem.

C. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. 5 svar

Kommentarer enkäterna:ur

Det svårtär definitionenavgöra näratt på slutet sällskap uppfyllt.ett är
Lagstiftningen oklarär på denna punkt. Antalet ansökningar har ökat i stor
omfattning och många ansökningar s.k. ölpumpar med direktköp frånavser
bryggerier.

D. Misstänkta bulvanförhållanden. 4 svar

Kommentarer enkätema:ur
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Ägarbildenanspråk.lång tid isvårutredda ochmycketärendenDessa är tar
företagen.snabbt iväxlakan

lämplighetsprövningen. 4personligaDenE. svar

enkätema:Kommentarer ur

skallhur prövningenbedömadet svårtbolagsökanden ärNär utgör attett
i företaget.delägarnaolikagenomföras deav

erforderlig kompetensuppgifter5.2 Kommunernas om

kommunaliseringeventuellkonsekvensernabelysaytterligareFör avatt av en
företags-särskild kompetenstill kommunernafrågaställdesLHD avomen

juridiskochekonomisk natur.
löd:Frågan

måstetill kommunernaöverförasskulleenligt LHDtillståndsprövningenOm
juridiskföretagsekonomisk ochövervägandenvissa natur.kommunen göra av
det andraFöreliggerkommunenhärför ikompetenserforderligFinns pro-

tillståndsprövningenöverföringblem vid aven

Antal svar

vi inte gjortavsnitt harI dettafinns 34kompetensenJa,
samtliga kommuner.skattning förnågonsärskildmedJa, ut-

punkt 5.3.Gäller9bildning även
tveksamt 25svar,

20Nej

88Summa:

ansåg såledesbesvarade frågankommuner i urvaletmajoritet deEn somav
för tillstånds-förerforderliga kompetensende har den över ansvaretatt taatt

med erfor-problemföreträdesvis mindre kommuneriprövningen. Det är som
uppstå.derlig kompetens kan

tillsyn5.3 Kommunernas

vilka förellerfråga till kommunernaenkäten ställdesI som svararom vemen
har enligt LHD huvud-Länsstyrelsernatillsyn enligt LHD.kommunernas

socialnämnderna och polis-tillsammans medför tillsynen och skallansvaret
efterlevs. Av enkätsvarenbestämmelserna i lagenmyndigheterna till attattse

många kom-många olika Ikommunala tillsynen pådöma genomförs den sätt.
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satsningen på tillsyn relativt liten enligt de viär erhållit imuner svar resurs-
och statistikblocket.

Frågan löd:

eller vilkaVem kommunens tillsynsverksamhetutövar

Antal svar

Socialnämnd, social distriktsnärrmd och
socialsekreterare 27

socialsekreterareEnbart 16
Handläggare vid individ- och
familjeenheten 9
Fältarbetare, socialjour, miss-
bruksenhet 22
Särskilda handläggare, utred-
ningssekreterare 6
Ledamöter i kommunstyrelsen,
kommundelsnämnden 2
Inget 6svar

Summa: 88

Frågan kan ha tolkats olika de besvarat enkäten. De soci-svaratav som som
alnämnd kan antingen ha ledamöterna i socialnämnden eller nâgonlnåg-menat

handläggare vid socialnämnden. finnsDet dock flera kommuner där dera
förtroendevalda helt eller delvis för tillsynsverksamheten. Detta tyckssvarar
framför allt gälla i de mindre kommunerna. Resultaten frågadenna speglar
endast förhållanden i de kommuner besvarat enkäten.som

Övriga5.4 frågor

De tvâ återstående frågorna för både länsstyrelser och kom-var gemensamma
De lämnats här finns redovisade inom respektive ämnesom-muner: svar som

råde i enkäten och därför inte särskilt här. också relativtDet fåärpresenteras
länsstyrelser och kommuner lämnat några övriga kommentarer.som

frågornaDe två löd:

detFinns några kommentarerövriga gällerdet LHD-ärendennär

Eventuella kommentarer eller övriga synpunkter med anledning dennaav
enkät.
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