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Kunskapsprov i alkohollagen 

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med 1 

januari 2011 genomföra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen enligt 8 kap. 12 § 

alkohollagen. Kravet på att avlägga ett kunskapsprov visar att man har tillräckligt goda 

kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.  

Provet är framtagit av FHI och innerhåller ämnesområdena Alkoholpolitik, Tillsyn, Mat 

och utrustning* samt Servering. Ämnesområdet Servering har flest frågor och kräver mest 

instudering. Provet är nationellt och utformat lika för alla kommuner.  

* Frågeområdet Mat och utrustning ingår inte i kunskapsprov för dig som söker 

stadigvarande tillstånd för pausservering eller tillstånd för provsmakning av snaps. 

Undantag 

Undantag från skyldigheten att avlägga prov är om du redan har ett gällande 

serveringstillstånd i Linköping eller i en annan kommun eller om du kan uppvisa ett 

godkänt nationellt kunskapsprov som du avlagt inom en treårsperiod. Observera att 

eventuella kunskapsprov som gjorts i samband med krögarutbildning inte är giltiga. Du 

som söker tillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov. 

Vid ansökningstillfälle två ska du visa dina kunskaper och du behöver alltså avlägga 

provet. 

Kunskapsplan och inläsning 

En kunskapsplan är framtagen av FHI som innehåller vägledning till kunskapsprovet om 

alkohollagstiftningen och riktar sig till dig som ska skriva provet, dig som utbildar i 

alkohollagen och till kommunerna. (Se relaterade länkar) 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) och SHR (Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare) har sammanställt de viktigaste förändringar i den nya alkohollagen. 

(Se relaterade länkar)  

Hur går provet till? 

Du måste ha anmält till dig provet. Kontakta din handläggare. Anmälan är personlig och du 

kan inte skicka någon i ditt ställe. 

För att göra provet måste du visa en godtagbar identitetshandling.  

Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel och provet får inte skrivas ut eller fotograferas 

av. Lexikon är tillåtet.  

Du gör provet på en dator genom att fylla i dina svar i ett formulär. 

Tiden för att göra det skriftliga provet är högst 90 minuter. 
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Vid särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligen, tillsammans med en tolk till 

exempel. Tiden för muntligt prov är högst 120 minuter. 

Provet genomförs på tillståndsenheten. Adress Barnhemsgatan 2, Linköping.  

Vid provtillfället deltar en tentavakt från tillståndsenheten. 

 

Hur redovisas provresultaten? 

Resultatet redovisas uppdelat per frågeområde och för att provet ska vara godkänt krävs att 

minst 75 % är rätt inom varje frågeområde. Du kan inte se dina resultat direkt 

efter provtillfället. Provet rättas under dagen. Din handläggare kontaktar dig inom några 

dagar och delger dig resultatet.  

 

Vilka olika typer av kunskapsprov finns det? 

Antal frågor varierar beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om: 

Stadigvarande tillstånd för allmänheten   60 frågor 

Stadigvarande tillstånd vid cateringverksamhet för slutna sällskap 60 frågor 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten   44 frågor 

Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap  44 frågor 

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap   28 frågor 

Stadigvarande tillstånd för pausservering  28 frågor 

Tillstånd för provsmakning   28 frågor 

 

Provavgifter 

Linköpings kommun tar ut en avgift för att genomföra kunskapsprovet. Skulle man inte få 

godkänt resultat vid de två första tillfällena så är det tredje gratis. Om den sökande är ett 

aktiebolag krävs det att hälften av styrelsemedlemmarna skriver kunskapsprov. I så fall 

debiteras bara en provavgift. 

Stadigvarande tillstånd för allmänheten/ slutna sällskap 1 500 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten     750 kr 

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap     500 kr 

Stadigvarande tillstånd för pausservering    500 kr 

Tillstånd för provsmakning     500 kr 

 


