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Riktlinjer – Undantag från alkoholförbud i kommunens
lokaler
Allmänt
1 § Inom Askersunds kommun finns ett vedertaget förbud att servera alkohol i kommunens
lokaler. Frågan om vilka lokaler som ska undantas från alkoholförbud ligger inom
Kommunstyrelsens kompetensområde i och med att frågan inte i övrigt regleras hos någon
annan nämnd enligt av Kommunfullmäktige fastställt reglemente.
Serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) ligger inom Socialnämndens
kompetensområde.

Ansökan och bedömning
2 § Ansökan om permanent dispens från förbud att servera alkohol i kommunens lokaler sker
till Kommunstyrelsen vilka även är beslutande instans.
3 § Ansökan om tillfällig dispens från förbud att servera alkohol i kommunens lokaler sker till
Kommunstyrelsens arbetsutskott vilka även är beslutande instans.
4 § Vid bedömning av ansökan om tillfällig eller permanent dispens från förbudet ska relevant
lagstiftning följas. Hänsyn ska även tas till gällande visioner, policys och liknande
styrdokument inom området.
5 § Alkohol får endast serveras vid arrangemang som riktar sig mot personer över 18 år.
6 § Tillfälliga tillstånd får ej beviljas när aktivitet med barn och unga sker parallellt i samma
byggnad.
7 § Alkohol får endast serveras under förutsättning att vederbörligt serveringstillstånd har
beviljats.
8 § Lokaler i anslutning till skolverksamhet får endast servera alkohol utöver ordinarie
skoltid. Ingen aktivitet med inslag av alkoholservering får ske i de fall skolans verksamhet
befaras påverkas negativt.

Lokaler med permanent dispens från alkoholförbud
9 § Sjöängens huvudfoajé.
10 § Sjöängens restaurang.
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Lokaler med möjlighet att erhålla tillfällig dispens från alkoholförbud
11 § Närlundahallen.
12 § Närlundaskolans matsal.
13 § Åsbrohallen.
14 § Åsbrohallens matsal.
15 § För de kommunala lokaler som ej är uppräknade i dessa riktlinjer sker ansökan om
tillfällig dispens från alkoholförbud till Kommunstyrelsen.

