KUNSKAPSPROV
Kommunen ska vid sin prövning av sökandes kunskaper i alkohollagen använda sig av prov som
framtagits av Folkhälsomyndigheten. Provet är webbaserat och utförs hos kommunen.
Den som ska göra kunskapsprovet inhämtar på egen hand kunskaper genom att exempelvis gå en
kurs i alkohollagen hos något privat utbildningsföretag eller genom självstudier. Kommunen
tillhandahåller inte någon utbildning i alkohollagen inför kunskapsprovet.
Efter genomfört prov tas resultatet fram. Det bör poängteras att kommunen inte kan se resultaten
när det gäller enskilda frågor utan bara det totala resultatet och om den sökande är godkänd eller
inte.
Kunskapsprov för serveringstillstånd omfattar fyra områden; alkoholpolitik, servering, tillsyn samt
mat och utrustning. När det gäller prov avseende pausservering och provsmakning av alkoholdrycker
har avsnittet om mat och utrustning tagits bort och detta prov består således av tre områden.
Den tid man har på sig att fullgöra provet är 90 minuter.
Prov avseende ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten samt ansökan om stadigvarande
cateringtillstånd till slutet sällskap – 60 frågor.
Prov avseende ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten och stadigvarande tillstånd till slutet
sällskap – 44 frågor.
Prov avseende ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap – 28 frågor.
Prov avseende ansökan om tillstånd för pausservering och provsmakning – 28 frågor.
För ett godkänt resultat krävs 75 % rätta svar inom varje område. Sökanden ska ges möjlighet till två
omprov.
Om den sökande inte blir godkänd efter tre prov kan tillstånd inte meddelas. En ny ansökan måste då
göras. Det finns emellertid en möjlighet att någon annan person kan göra provet inom ramen för
samma ansökan. Detta förutsätter att den personen har betydande inflytande i företaget (PBI) och
kommer att vara aktiv i serveringsrörelsens verksamhet och att inte han eller hon redan ingår i den
krets av PBI‐personer som ska göra provet.
Provet görs på svenska och kan göras på ytterligare några språk. Om sökanden inte behärskar något
av dessa språk, kan styrka påtagliga läs‐ eller skrivsvårigheter eller har andra särskilda skäl, är det
tillåtet att avlägga provet muntligen och om tolk anlitas ska denne vara auktoriserad. Vid dessa
tillfällen är provtiden förlängd till 120 minuter.

