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Serveringstillstånd krävs vid all försäljning av alkohol. Kommunen har 
ansvar för tillsyn av serveringsställen för att se till att bland annat ord-
ning och nykterhet råder på serveringsstället, att åldersårsgränser hålls 
samt att skatter och avgifter sköts.  I Hagfors kommun är det Sociala 
avdelningen som ansvarar för denna verksamhet.

Ansökan om serveringstillstånd eller anmälan om försäljning av folköl 
och tobak görs hos alkoholinspektören inom Vuxen-IFO.  
Ansökan om tillstånd för försäljning av vissa receptfria läkemedel görs 
hos Läkemedelsverket, lakemedelsverket.se/receptfrittibutik  

Du kan förvänta dig av oss att:
• du kan boka tid för ett personligt besök, och att tid kan fås inom två 

veckor
• du bemöts med trygghet, respekt och tillit
• handläggningstiden för serveringstillstånd vid en komplett ansökan 

är som längst sex veckor
• alla restauranger och all detaljhandel får normalt ett tillsynsbesök 

per år
• restauranger får återkoppling efter tillsyn
• restaurangpersonal erbjuds utbildning varje år i ansvarsfull alkohol-

servering 

Vi förväntar oss av dig att:
• du bidrar med de uppgifter som behövs för utredning och beslut
• du betalar avgifter inom föreskriven tid
• serveringsstället uppfyller alkohollagens krav
• du har anmält verksamheten till miljö- och bygg samt räddnings-

tjänsten



Vid frågor
Vänd dig till alkoholinspektören om du har frågor gällande serverings-
tillstånd eller anmälan av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel. 
Du når alkoholinspektören via kommunens växel 0563-185 00

Vi vill ha dina synpunkter
Om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, eller om du tycker att 
något kan göras på ett bättre sätt, vill vi ha din synpunkt. Tala också om 
för oss om du tycker att något är bra, eller om du helt enkelt vill lämna 
ett förslag. Med dina synpunkter kan vi utvecklas för att ge dig så bra 
service som möjligt.

Skicka in din synpunkt via vår blankett, som du finner på hagfors.se 
eller kontakta oss, så skickar vi en blankett till dig.
     
Dina synpunkter registreras och är en allmän handling. Du kan välja att 
vara anonym, men då kan vi förstås inte meddela dig vad som händer 
med din synpunkt. 

Du får en bekräftelse inom två dagar och besked om vad som händer i 
ditt ärende inom tio arbetsdagar.
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