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Alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder
Målet för den svenska alkoholpolitiken är att genom olika insatser främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det viktigaste politiska
instrumentet för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet
(Prop.2009/10:125 s.56).
Sedan 2012 är det tillåtet att, på särskilt boende för äldre och på gruppbostad för
funktionsnedsatta, servera alkoholdrycker som t ex spritdrycker, vin, starköl, cider och andra
jästa alkoholdrycker till de boende och deras besökare. Det krävs inget serveringstillstånd och
den som ansvarar för verksamheten behöver inte anmäla till kommunen att det bedrivs
alkoholservering.
Kommunen är tillsynsmyndighet över alkoholservering på särskilda boende och får förbjuda
servering eller varna om inte regler enligt alkohollagen följs om ordning och nykterhet.
Den som bedriver alkoholservering ska enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) utöva
egenkontroll över serveringen
Syfte
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra enhetschefens och medarbetarnas ansvar för
alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder.
Mål
Målet med denna riktlinje är att all alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder
alltid sker i enlighet med alkohollagens intentioner.
Ansvar
Enhetscheferna på de särskilda boendena och gruppbostäderna är de som bedriver
alkoholservering och ansvarar för att ordning och nykterhet råder vid servering samt att skador
i möjligaste mån förhindras.
Enhetschefen ansvarar för att alla medarbetare får den information och stöd som behövs för att
känna till och kunna följa alkohollagens regler.
Enhetschefen utser serveringsansvariga som har fördjupad kunskap i alkohollagen.
Enhetschefen ansvara för att egenkontroll genomförs två gånger per år. Uppföljningen ska
redovisas i intern kontroll.
Alkoholserveringen sker enligt lokala rutiner på Omsorgskontoret.
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