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Kommentarer
Ansökan görs i samband med ny ägare till befintlig restaurang eller vid nyetablering
om man önskar servera någon typ av alkohol på restaurangen.
Sker det ägarförändringar i redan befintligt tillståndshavande bolag ska en anmälan
om förändringar göras till socialförvaltningen.
1.

Sökande fyller i ansökan ”Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd”. Den
finns att hitta i kolumnen till höger om man surfar till www.halmstad.se och anger
sökordet alkohol och sen går in på sidan servering av alkohol. För anvisningar om
vilka handlingar som krävs in i samband med ansökan se informationstexten som
finns på samma sida som ansökningsblanketten. Ansökan skickas tillsammans
med underlag in till Socialförvaltningen. (Halmstads kommun, socialförvaltningen, box
230, 301 06 Halmstad)

2. Ansökan registreras på socialförvaltningen.
3. Handläggare utses.
3.1. Socialförvaltningen underrättar sökande om vem som är handläggare och att
ansökan tagits emot senast 14 dagar från det att ansökan inkommit.
Handläggaren informerar samtidigt om hur tillståndsprocessen går till.
4. Handläggaren granskar ansökan och bedömer innehållet.
4.1. Bedömer handläggaren att det saknas uppgifter för att fatta ett beslut kommer
denne skicka en begäran om komplettering till den sökande.
4.2. Socialförvaltningen begär in uppgifter från andra myndigheter, tex
polismyndigheten, skatteverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
räddningstjänsten. Vid behov kan även andra myndigheter rådfrågas.
4.3. Sökande är skyldig att genomföra och bli godkänd på ett kunskapsprov i
alkohollagen. Handläggaren informerar sökande om detta och sökande
erbjuds ett datum och tid för prov.
5. När ansökan anses innehålla de uppgifter som krävs för att pröva ansökan är den
fullständig. Tiden för när ansökan är fullständig räknas från att ansökan alternativt
senaste kompletteringen kom in till socialförvaltningen.
5.1. Bekräftelse på att ansökan är fullständig kommuniceras med den sökande.
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6. Ansökan prövas enligt Alkohollagen (2010:1622) och Halmstads kommunala
riktlinjer för alkoholservering.
Prövning görs av;
-

Sökandes personliga lämplighet i enligt 8 kap 12 § AL
Lokalens lämplighet enligt 8 kap 15-16 § AL
Alkoholpolitisk bedömning enligt 8 kap 17 § AL

6.1 Eventuellt görs ett platsbesök i restaurangen om handläggaren saknar
kännedom om serveringstället sedan tidigare eller om det skett ombyggnation el
dyl.
7. Beslut om bifall fattas av handläggare. Ett tillståndsbevis skrivs och skickas till den
sökande. Tiden mellan komplett ansökan och beslut brukar ta ca två månader..
8. Den sökande kommuniceras beslutet. Den sökande måste granska det som står i
tillståndsbeslutet. Beslutet kan innehålla villkor för att det ska vara giltigt.
9. Sökande kan påbörja servering av alkohol
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