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1.   Anmälan om ölservering (tillsynsprogram) SCvoo Får vidaredelegeras 

2.   Ej tillståndspliktiga ärenden SCvoo Får vidaredelegeras 

3. Beslut om serveringstillstånd (stadigvarande) 

villkorsprövning 

KSvou Får vidaredelegeras 

4.   Beslut om serveringstillstånd 

(tillfälliga och utvidgning) villkorsprövning 

SCvoo Får vidaredelegeras 

5. Beslut om serveringstillstånd 

(separat för slutna sällskap) 

SCvoo Får vidaredelegeras 

6.   Beslut om medgivande till ombyggnad SCvoo Får vidaredelegeras 

7. Beslut i ärende från konkursbo att få fortsätta med 

verksamheten (förtur) 

SCvoo Får vidaredelegeras 

8.   Beslut att återkalla tillstånd KSvou Får vidaredelegeras 

9.   Beslut att i brådskande fall återkalla tillstånd KSvou ordf Får vidaredelegeras 

10. Beslut om att tilldela varning KSvou ordf Får vidaredelegeras 

11. Beslut om att förbjuda detaljhandel av öl 

eller servering av öl 

KSvou ordf Får vidaredelegeras 
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12. Beslut om att tilldela varning till den som bedriver 

detaljhandel med öl eller servering av öl 

SCvoo Får vidaredelegeras 

13. Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning 

av alkoholdrycker vid visst tillfälle 

KSvou Får vidaredelegeras 

14. Beslut om polisanmälan vid brott mot alkohollagen KSvou Får vidaredelegeras 

15. Beslut om polisanmälan vid brott mot alkohollagen 

i brådskande fall 

SCvoo Får vidaredelegeras 

16. Beslut om tillfällig utsträckt serveringstid SCvoo Får vidaredelegeras 

17. Beslut om serveringstillstånd för vin och starköl i 

teaterfoajé under paus 

SCvoo Får vidaredelegeras 

18. Beslut om serveringstillstånd vid ägarskifte SCvoo Får vidaredelegeras 

19. Beslut om årlig tillsynsplan efter anmälan och beslut 

enligt kommunala riktlinjer, villkorsprövning 

KSvou Får vidaredelegeras 

20.  Beslut om tillsyn utöver plan KSvou Får vidaredelegeras 

21. Ändringsanmälan vid förändringar i tillståndsgiven 

verksamhet 

SCvoo Får vidaredelegeras 
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22. Yttrande till länsstyrelse eller förvaltningsdomstol 

över överklagat beslut samt beslut om överklagan i 

andra instans 

KSvou Får vidaredelegeras 

23. Begäran om inhibition när förvaltningsdomstol 

ändrat styrelsens beslut 

- där utskottets ordförande/sektorchefen varit delegat 

 

 
Delegat i ursprungsbeslutet 

 

- där utskottet varit delegat 
- i brådskande fall där utskottet varit delegat 

Delegat i ursprungsbeslutet 

KSvou ordf 

 

24. Beslut om att avskriva ansökan som inte fullföljts 

eller återkalla tillstånd som inte längre används 

SCvoo Får vidaredelegeras 

25. Beslut om återbetalning samt nedsättning av avgift SCvoo Får vidaredelegeras 

26. Beslut om att polisanmäla övrig påvisad brottslighet KSvou Får vidaredelegeras 

27. Beslut om att medge undantag från kravet på 

kassaregister i vissa fall 

SCvoo Får vidaredelegeras 
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