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Utkom från trycket
den 29 december 2010

beslutade den 6 december 2010.
Statens folkhälsoinstitut föreskriver följande med stöd av 4 § första stycket
2 alkoholförordningen (2010:1636).
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kunskapsprov om alkohollagstiftningen för den som ansöker om tillstånd för servering eller för
provsmakning av alkoholdrycker.
De mål som anges i den kunskapsplan som fastställs av Statens folkhälsoinstitut ska ligga till grund för innehållet i provet och bedömningen av resultatet.
2 § Den kommun som handlägger ansökan om tillstånd för servering eller
provsmakning av alkoholdrycker ansvarar för att den som ansöker ges möjlighet att genomföra ett kunskapsprov.
Kommunen ansvarar även för att provet genomförs i enlighet med dessa
föreskrifter.
Kunskapsprov
3 § Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut.
Sökanden ska ges möjlighet till två omprov.
Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar
något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller
skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.
Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.
4 § Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden
1. alkoholpolitik,
2. bestämmelser om servering,
3. bestämmelser om tillsyn, och
4. bestämmelser om mat och utrustning.
5 § Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering,
omfattar 4 § 1–4.
Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till all-
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mänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap ska
bestå av 60 frågor.
Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten
och för stadigvarande servering till slutna sällskap ska bestå av 44 frågor.
Prov som avser ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap ska bestå av 28 frågor.
Kunskapsprov för pausservering och för tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker ska omfatta 4 § 1 – 3. Provet ska bestå av 28 frågor.
För godkänt resultat krävs att sökanden uppnår minst 75 procent rätta svar
inom varje område som ingår i provet.
6 § Den som ansöker om tillstånd för servering eller för provsmakning av
alkoholdrycker ska legitimera sig vid provtillfället.
7§

Hjälpmedel är inte tillåtna.

8 § Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov
högst 120 minuter.
9 § Sökanden har rätt att ta del av resultatet i form av det totala antalet rätta
svar fördelade på de olika områden som ingår i provet.
Undantag
10 § Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan
om tillstånd för servering eller för provsmakning görs för den som
1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har
avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan.
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd
som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns
några skäl att ifrågasätta, eller
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd
som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års
erfarenhet utan anmärkningar.
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.
Hinder
11 § Kommunen kan hindra en sökande från att genomgå prov om hans
eller hennes uppträdande är sådant att det inte är möjligt att genomföra provet
på ett tillförlitligt sätt.
Dispens
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12 § Statens folkhälsoinstitut kan medge undantag (dispens) från dessa
föreskrifter

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011.
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På Statens folkhälsoinstituts vägnar
SARAH WAMALA
					

Magnus Ahlstrand
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