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Inledning 

Normen är att inte medhava eller förtära alkohol i kommunala lokaler. En 

lämplighetsbedömning ska ske vid en förfrågan att medhava och förtära alkohol i kommunala 

lokaler.  

 

Lämplighetsbedömningen ska vara restriktiv. En  utökad restriktiv hållning finns avseende 

lokaler som finns i när anslutning till barn- och ungdomsverksamhet. Under dessa tider får 

inte lokalerna undantas från förbud att medhava och förtära alkohol. Ett politiskt 

ställningstagande krävs av Kommunstyrelsen för eventuella undantag.   

Serveringstillstånd 

I alkohollagen finns regler om vid vilka tillfällen som beslut om serveringstillstånd krävs. 

Nordmalings kommun har särskilda riktlinjer för handläggning av ansökningar om tillstånd att servera 

alkohol.  

Ansökan 

Ansökan om tillfällig eller permanent dispens från förbud att servera alkohol i kommunens 

lokaler sker till Kommunstyrelsen.   

Bedömning och beslut 

Vid en bedömning av ansökan om tillfällig eller permanent dispens från förbudet ska relevant 

lagstiftning följas, samt att hänsyn ska tas gällande andra styrdokument inom området. 

Avseende lokaler som är i nära anslutning till barn- och ungdomsverksamhet ska en utökad  

restriktivitet finnas medtagen i bedömning och beslut. 

Kommunstyrelsen fattar beslut utifrån framtagna beslutsunderlag med lämplighetsprövning.  

Alkoholservering 

Alkohol får endast serveras under förutsättning att vederbörligt serveringstillstånd har 

beviljats. Servering av alkohol får endast ske vid arrangemang som riktar sig till personer över 

18 år.  

Kravet på serveringstillstånd innebär att egen förtäring inte är tillåten i kommunala lokaler. 
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Lokaler som kan undantas från förbud att medhava och förtära alkohol 

Följande lokaler kan efter beslut från Kommunstyrelsen undantas från förbud att medhava och 

förtära alkohol 

- Oasen kvällar och helger 

- Norrskenshallen kvällar och helger 

Dessa lokaler får inte undantas från förbud att medhava och förtära alkohol om planerad 

bokning av aktivitet kommer att ske under tider där det pågår barn- och ungdomsverksamhet i 

anslutning till lokalen.  

Bokning av kommunala lokaler 

Den som bokar och hyr kommunala lokaler ska bli informerad om vilka regler som gäller för 

försäljning och servering av alkohol. Kommunen kan i någon situation där alkoholförtäring 

förekommer ställa krav på att arrangören anlitar ordningsvakt för att säkerställa ordningen på 

platsen. 

 


