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1. Bakgrund

Genom ändring i Alkohollagen (2010:1622) är det från den 1 juni 2012, inom särskilda
boenden där måltidsservice erbjuds, tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till en boende och dennes besökare utan serveringstillstånd.
I Alkohollagen finns bland annat följande allmänna regler och begränsningar som även
gäller vid servering inom särskilda boenden:
•
•
•
•

Servering av alkoholdrycker ska ske på ett sådant sätt att det inte uppstår brister
i ordning och nykterhet på serveringsstället.
Försäljning får bara ske till den som fyllt 18 år
Alkoholdrycker får inte serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel.
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras.

2. Definition av särskilda boenden

Med särkskilda boenden avses boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 §
Socialtjänstlagen (2001:453) och boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande
(1993:387).

3. Syfte

Riktlinjernas syfte är att ge stöd och vägledning vid servering av alkohol, utan
serveringstillstånd, till boende, deras anhöriga och andra närstående inom särskilda
boenden där måltidsservice tillhandahålls.

4. Servering/inköp

Serveringen sker i de boendes hem eller i anslutning till hemmet i gemensamma
utrymmen inom det särskilda boendet. Servering inom särskilda boenden får inte ske i
restauranglokaler dit allmänheten har tillträde. En restauratör vid ett särskilt boende kan
dock söka serveringstillstånd. Ingen särskild anmälningsplikt gäller vid servering av
alkohol inom särskilda boenden.
Inköpen görs från Systembolaget av respektive verksamhet.

5. Förvaring

Alkoholen ska förvaras inlåst i skåp eller liknande.

6. Prissättning

Priset får inte sättas lägre än inköpspriset jämte skäligt påslag.
Med servering avses försäljning av alkoholdrycker till en konsument för att drickas på
plats.

7. Egenkontroll

Den som driver alkoholservering inom särskilda boenden ska utöva kontroll över
serveringen. För egenkontroll ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Ett
sådant program bör bland annat beskriva hur omvårdnadspersonalen ska få information
om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska tillämpas vid serveringen. Det
kan vara motiverat och underlätta hanteringen om det finns någon särkskild, för det
särskilda boendet, som har ansvar och tillsyn över serveringen av alkoholdrycker.

8. Administrativa sanktioner

Om den som bedriver alkoholservering inom ett särkskilt boende inte följer de allmänna
bestämmelserna i Alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller
utlämnande av alkoholdrycker, kan kommunen meddela förbud mot fortsatt servering.
Ett förbud ska gälla i sex månader. Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kan varning
meddelas.
Den som serverar alkoholdrycker i strid med ett sådant förbud kan dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader. Personalen har ett eget straffansvar om de serverar
dryckerna till någon som är under 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller
andra berusningsmedel.

