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Yttrande - Länsstyrelsen Kronobergs läns förelägg-

ande i ärende med diarienummer 2020-00100  
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har begärt yttrande från nämnden för 
arbete och välfärd, Växjö kommun, avseende ärende med diarienummer 
2020-00100. 

Förvaltningen arbete och välfärd fattade på delegation 2020-03-25 be-
slut i ärende med diarienummer 2020-00100. Winenine AB beviljades 
stadigvarande tillstånd enligt 8 kap. 2 och 4 §§ alkohollagen att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till slutna säll-
skap i samband med cateringverksamhet inom Växjö kommun, alla dagar 
året runt med serveringstid kl 11.00-01.00. Beslutet innebär ingen leve-
rans av vin, utan servering av färdiglagad mat och alkoholdrycker utifrån 
aktuell alkohollagstiftning. 

Den lokal där serveringen äger rum ska för varje tillfälle anmälas till och 
godkännas av kommunen. Enligt proposition 2009/10:125 s 100 avgörs 
rutinen för hur ett sådant godkännande ska gå till av kommunen själv. 
Enligt 8 kap. 16 § alkohollagen ska lokaler som används för servering till 
allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadig-
varande serveringstillstånd vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. 
I proposition 2009/10:125 s 97 f framgår att kravet inte gäller catering-
verksamhet som sker i lokaler som inte är avsedda för allmänheten, till 
exempel enskilda hem. 

Länsstyrelsen påtalar den brist som förekommit kring anmälan av en lo-
kal som inte omfattas av undantaget från brandsäkerhetskontrollen. 
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att tydliggöra denna restriktion 
för tillståndshavaren. 

Nämndens uppfattning är att verksamheten så som den är beskriven av 
tillståndshavaren inte sker på ett sätt som uttryckligen förbjuds i alko-
hollagen. Tillståndshavaren ska kontrollera ålder och bedöma berus-
ningsgrad, så att kraven för ansvarsfull servering uppnås. 
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