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Beslut enligt delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ställningstagande gällande tillämpningen av förordning (SFS 
2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Vid tillämpningen av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot 
servering av alkohol gäller följande tolkning i Strängnäs kommun:

Efter klockslaget för alkoholförbud (klockan 20:00/22:00) får inga andra 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat än folköl serveras. 30 
minuter därefter ska alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat förutom 
folköl vara bortplockade från borden och gästerna. Under tiden får gästerna sitta 
kvar medan verksamheten övergår till att enbart servera folköl, alkoholfri dryck 
och mat. Det serveringsställe som fortsätter med folkölsservering efter 
klockslaget för alkoholförbudet ska tillhandahålla ett matutbud med minst ett par 
maträtter och därtill lättdrycker under hela den tid som folkölsserveringen pågår. 
Utrymning ska ske senast den tid som framgår av serveringstiderna i respektive 
serveringstillstånd. 

Beslutet är fattat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).

Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Beskrivning av ärendet

Med tillfälligt alkoholförbud efter kl. 20:00/22:00 genom förordning 
(SFS2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol och därtill kopplade 
ändringar, följer frågan huruvida förordningens rättsföljd sträcker sig till att 
omfatta förändrad serveringstid.

Bedömning

Beslut om tolkning avseende denna förordning är så brådskande att
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens avgörande inte kan avvaktas, 
alkoholförbudet gäller under februari och nästa sammanträde för nämnden är 
först den 25:e februari.

Förordningen om förbud att servera vissa alkoholdrycker under vissa tider på
dygnet utgår från 3 kap. 10 § 1st alkohollagen (SFS 2010:1622). Lagrummet ger 
regeringen möjlighet att förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker 
om det finns synnerliga skäl för det. Härvid vill miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden understryka legalitetsprincipen och framhålla vad 
Förvaltningsrätten i Stockholm framförde i denna del i remissrundan inför 
införandet av förordningen (se FST 2020/505). Lag kan endast ändras genom lag 
enligt 8 kap. 18 § första stycket regeringsformen. Enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppfattning begränsas regeringens bemyndigande 
enligt 3 kap. 10 § alkohollagen till att reglera ett generellt försäljningsförbud. 
Dess rättsföljd sträcker sig inte till att ändra enskilda tillståndshavares rättigheter 
i övrigt enligt gällande serveringstillstånd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat, lättdryck och folköl
efter serveringstidens utgång beslutades den 4 december 2020. Efter det att
serveringsstället är utrymt på gäster bör det hållas stängt minst en timme innan 
det öppnas för servering av mat, lättdryck och folköl (föreskrift HSLF-FS 
2020:79). Dessa allmänna råd gäller från och med den 14 december 2020. Det är 
här viktigt att klargöra att föreskriften från Folkhälsomyndigheten, utformat som 
ett allmänt råd, får betydelse endast efter serveringstidens utgång. Huvudfrågan 
är dock huruvida förbudsförordningen innebär ett generellt försäljningsförbud 
som träffar samtliga tillståndshavare och som därigenom begränsar den 
serveringsverksamhet som i normalfallet bedrivs med stöd av beviljat 
serveringstillstånd, eller om förordningen även ändrar beviljade serveringstider 
enligt 8 kap 19 § alkohollagen. 

Klart är att förbudet inte träffar resterande del av serveringsverksamheten, det 
vill säga servering av folköl, mat, lättdrycker samt avhämtning av mat är inte 
förbjudet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer därtill att förbudet, så 
som det är utformat och utifrån bemyndigandets placering i alkohollagen, ej 
omfattar ändrad serveringstid till vilken alkohollagens krav på utrymning är 
kopplat. Det medför att serveringsstället efter klockslaget för alkoholförbudet inte 
måste utrymma serveringsstället förrän den tid som följer av beviljat 
serveringstillstånd. För att efterlevnaden ska upprätthållas och säkerställas av 
tillståndshavaren samt för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas inom 
rimlighetens gräns för tillsynsmyndigheten, är det nödvändigt att alla förbjudna 
alkoholdrycker är bortplockade från bord och i yttersta fall avplockade från 
gästerna senast 30 min efter klockslaget för alkoholförbudet.

Regeringen har sedan remissrundan i november, då kritik mot otydligheten 
framfördes, haft möjlighet att förtydliga och ändra lydelsen så att den otvetydigt 
omfattar krav på utrymning. Länsstyrelserna i respektive län har ej öppnat 
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tillsynsärenden mot de kommuner som landat i tolkningen att förordningen inte 
medför krav på utrymning. Detta talar för tolkningen, att förbudsförordningen ej 
ändrar beviljade serveringstider, är möjlig eller i vart fall att tolkningen är 
gångbar till dess rättsprövning visar annat.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Strängnäs kommun. 

Uppföljning
Beslutet följs upp i samband med tillsyn eller vid kontakt med de 
verksamhetsutövare som berörs. I övrigt följer miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden utvecklingen av rättsläget.

Magnus Stuart
Ordförande, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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