Allmän information om kunskapsprovet
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.
I mindre aktiebolag, handelsbolag och dylikt bör minst hälften av de personer som
har betydande inflytande och är aktiva i rörelsen ha kunskaper i
alkohollagstiftningen. I större företag, till exempel hotell‐ eller restaurangkedjor, där
ägarna och den centrala företagsledningen inte är involverade i den dagliga driften
får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer
som arbetar operativt i ledande ställning.
Kunskapsfrågorna fördelas på fyra områden.
1.
2.
3.
4.

alkoholpolitik,
bestämmelser om servering,
bestämmelser om tillsyn, och
bestämmelser om mat och utrustning.

Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering, omfattar 1 –
4. Prov som avser ansökan om tillstånd för stadigvarande servering till
allmänheten 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.
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Kunskapsprov för pausservering och för tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker ska omfatta 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.
Av uppställningen nedan framgår typ av tillstånd, frågeområden och antal frågor
inom de olika områdena.
Tillståndstyp
Stadigvarande
till
allmänFrågeområde heten

Stadigvarande
catering
till slutna
sällskap

Stadigvarande
till
slutna
sällskap

Tillfälligt PausProvTillfälligt
till
servering smakning till slutna
allmänsällskap
heten

Alkoholpolitik 8

8

4

4

4

4

4

Servering

32

32

24

24

16

16

16

Tillsyn

8

8

8

8

8

8

8

Mat och kök 12

12

8

8

0

0

4

Summa

60

44

44

28

28

32

60

Andelen rätta svar inom varje frågeområde som måste vara uppfylld för ett godkänt
resultat är 75%.
När det gäller kunskapsprovens inbördes rangordning finns en fallande skala.
Kunskapsprovet för stadigvarande servering till allmänheten är det mest omfattande,
följt av stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet.
Tillfälligt tillstånd att servera till allmänheten och stadigvarande servering i slutet
sällskap kan därefter anses vara av samma omfattning. Efter dem följer tillstånden
för pausservering och provsmakning. Provet för tillfällig servering i slutet sällskap kan
anses vara av minst omfattning. En sökande som tidigare blivit godkänd vid ett prov
för ett lika eller mer omfattande tillstånd behöver alltså inte göra ett nytt prov om
övriga förutsättningar enligt bestämmelsen är uppfyllda. Motsvarande bedömning
kan göras för den som omfattas av undantagen i 10 §. Den som är innehavare av ett
serveringstillstånd behöver inte göra ett prov vid ansökan om ett tillstånd som är lika
eller mindre omfattande. Det bör dock påpekas att det är den föreliggande ansökan
som avgör vilket prov som är aktuellt, den sökande ska inte ha möjlighet att välja
prov efter eventuella framtida behov.
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Den som ansöker om tillstånd för servering eller för provsmakning av
alkoholdrycker ska legitimera sig vid provtillfället.
Personuppgifter i form av namn och personnummer, alternativt födelsedatum för
den som saknar svenskt personnummer, skrivs in i intyget som kan skrivas ut av
kommunen efter godkänt prov, För den som underkänts finns personuppgifterna i ett
besked som kommunen lämnar ut. Där framgår andelen rätta svar inom de olika
frågeområdena.
Hjälpmedel är inte tillåtna.
Det är inte tillåtet med några hjälpmedel och provet får inte skrivas ut eller
fotograferas av. Lexikon får användas.
Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov högst 120
minuter.
Den tjänsteman som ansvarar vid provtillfället har till uppgift att se till att den
sökande tagit del av all nödvändig information innan provet börjar.
_______________________________________________________________
Tillståndsenheten rekommenderar alla sökande som ska göra kunskapsprovet att
innan provet gå en s.k. krögarkurs. Det finns ett flertal olika företag som håller
dessa kurser och utbildar deltagarna i de praktiska områden som styrs av
alkohollagens bestämmelser. Provet genomförs i en särskild datasal. Kontakta Din
handläggare för anmälan och bokning.
För den som vill bilda sig en uppfattning om det aktuella kunskapsområdet kan
följande webb-adresser vara relevanta:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101622.htm (alkohollagen)
http://www.fhi.se/PageFiles/8077/Handbok-Alkohollagen2.pdf (handbok kring
tillämpningen av alkohollagen)
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