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Riktlinjer för alkoholförtäring i kommunala lokaler

Dessa riktlinjer ska ligga till grund för bedömning av i vilken utsträckning alkohol ska få
förtäras i kommunala lokaler. Tomelilla kommun ska främja en ansvarsfull
alkoholförtäring med respekt för de miljöer där barn och ungdomar vistas regelbundet.
Riktlinjerna omfattar de ytor och lokaler som ägs av Tomelilla kommun samt lokaler och
ytor där kommunförvaltningen bedriver verksamhet.
Kommundirektören har befogenhet att tolka riktlinjerna, exempelvis om särskilda skäl
föreligger eller om andra undantag i enlighet med riktlinjerna ska gälla.
§ 1 Ansvar och tillsyn
I kommunförvaltningens förebyggande tillsyn ingår att den som vill använda en
kommunal lokal för arrangemang som inkluderar alkoholförtäring har informerats om
vilka regler som gäller inklusive krav på serveringstillstånd.
Den som upplåter kommunala lokaler ansvarar för att informera om gällande regler.
Kommunförvaltningen kan ställa krav på att den som ansvarar för ett arrangemang där
alkoholförtäring ingår ska kunna styrka sina kunskaper om alkohollagen. Detta gäller
även om arrangemanget inte kräver serveringstillstånd.
§ 2 Arrangemang med restriktiva bedömningsgrunder
Ingen alkoholförtäring i kommunala lokaler är tillåten vid arrangemang som riktar sig
mot barn och ungdomar.
Tomelilla kommun markerar att idrott och alkohol inte hör ihop och återhållsamhet ska
gälla vid alkoholförtäring i sporthallar och på kommunala idrottsarenor i samband med
idrottsevenemang, vid barn- och ungdomsidrott ska alkoholförtäring inte tillåtas.
§ 3 Lokaler för barn- och ungdomsverksamhet
Alkoholförtäring ska inte tillåtas i Tomelilla kommuns fritidsgård och skollokaler.
Alkoholförtäring i andra kommunala lokaler där kommunförvaltningen bedriver
verksamhet i egen regi riktat mot barn och unga ska endast få ske i undantagsfall.
§ 4 Informationsskyldighet
Den som ansvarar för genomförandet av ett arrangemang i kommunala lokaler ska
informera kommunförvaltningen om alkoholförtäring är aktuell, detta gäller även om
arrangemanget sker i kommunal regi.
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§ 5 Begränsningar
Alkoholförtäring i kommunala lokaler är endast tillåten mellan 11.00 och 01.00 om inte
särskilda skäl föreligger.
Kommunala lokaler ska inte upplåtas för arrangemang som inkluderar alkoholförtäring
om det finns risk för ordningsstörning eller olägenhet för närboende.
När den som ansvarar för genomförandet av ett arrangemang i kommunala lokaler
informerar kommunförvaltningen om att alkoholförtäring kommer att ske har
kommunförvaltningen alltid möjlighet att säga nej till att hyra eller låna ut lokalen.
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