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Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar riktlinjer för alkoholservering i 

Laholms kommun att gälla från och med den 21 april 2021. 

_____ 

Ärendebeskrivning 

Miljöenheten har identifierat ett behov av att revidera samhällsbygg-

nadsnämndens styrdokument ”Riktlinjer för alkoholservering i La-

holms kommun” antagna av miljö- och byggnadsnämnden den 18 

december 2019 § 179. Behovet har bland annat uppstått då miljö- 

och byggnadsnämnden bytt namn till samhällsbyggnadsnämnden 

från och med den 1 januari 2021. Miljö- och byggnadsnämndens an-

tagna riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun från den 1 

januari 2020 har därför setts över och reviderats av miljöenheten. 

Syftet med Laholms kommuns riktlinjer för alkoholservering är att 

ge stöd vid kommunens beredning av ansökningsärenden och bidra 

till att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och 

rättssäkert. Det sker dock alltid en individuell prövning i varje en-

skild tillståndsansökan. Riktlinjerna syftar även till att skapa en 

bättre kunskap för hur alkohollagen och dess föreskrifter ska tilläm-

pas. Riktlinjerna ska också vara ett stöd för den som avser söka ser-

veringstillstånd genom att möjliggöra att på förhand kunna bedöma 

om en tänkt etablering kan ges tillstånd.  

Det är samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun som är ansva-

rig för att hålla dokumentet uppdaterat och aktuellt med gällande lag-

stiftning. 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning och kommunens riktlinjer ska 

hjälpa till att upprätthålla lagens mening. Målet är att riktlinjerna ska 

skapa förutsättningar för en återhållsam alkoholkonsumtion och bi-

dra till en god restaurangmiljö där servering av alkoholdrycker sker 

på ett ansvarsfullt sätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14, dnr 2021–000176 

Förslag till riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun 

  forts 
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Beslutsgång 

Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till samhällsbygg-

nadsnämnden om alla ledamöter anser sig ha deltagit i ärendet på lika 

villkor och finner att så skett. 

Beslutet skickas till: 

Alkohol- och tobakshandläggaren 


