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Riktlinjer för upplåtande av kommunala lokaler och ytor 
till publika arrangemang med alkoholservering 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2015-12-08 § 177 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

§1 Följande lokaler och ytor upplåts till publika arrangemang med
alkoholservering 

Följande lokaler och ytor har en utformning som lämpar sig för 

publika arrangemang  med alkoholservering 

•Tingbergsvallen

•Aranäshallen A

•Ishallarna

•Gräsplanerna vid Kungsbacka Sportcenter

•Grusparkeringarna vid Kungsbacka Sportcenter

•Kungsbacka torg

1 Ett publikt arrangemang skall vara öppet för allmänheten, med eller 

utan inträdeskostnad  

2 Med alkoholservering avses drycker som överstiger 2,25 volymprocent 

§2 Andra lokaler och ytor som kan upplåtas till enstaka publika
arrangemang 

Andra lokaler eller ytor kan vara aktuella för enstaka publika 

arrangemang. Den nämnd eller styrelse som ansvarar för verksamheten i 

berörd lokal eller yta beslutar om den får upplåtas till publikt 

arrangemang med alkoholservering. Beslut tas i berörd nämnd inför varje 

enskilt arrangemang. Om ansvarig nämnd eller styrelse beslutar att 

upplåta lokal eller yta, kan tillstånd för servering av alkohol sökas hos 

kommunens alkoholhandläggare.  

21 



Riktlinjer 

Sida 2/2 

§3 Publika arrangemang i anslutning till barn- och
ungdomsverksamhet 

Vid publika arrangemang i anslutning till pågående verksamhet för barn 

och ungdomar under 18 år, ska arrangemangslokal eller yta vara avskild 

från pågående barn- och ungdomsverksamhet. Med avskild avses 

separat lokal eller där permanenta väggar avgränsar arrangemang och 

verksamhet.  

§4 I följande fall upplåts inte lokaler och ytor

Lokaler och ytor inom skolområde eller där pedagogisk verksamhet 

bedrivs, upplåts inte. Undantag görs för Kungsbacka Teater samt 

restaurangen på Elof Lindälvs gymnasium som innehar permanenta 

serveringstillstånd för alkohol.Lokaler eller ytor upplåts inte om det 

samtidigt pågår barn- och ungdomsverksamhet i samma lokal eller på 

samma yta.  

§5 Vilka huvudmän omfattas av riktlinjerna

Lokaler och ytor som ägs av Kungsbacka kommun och lokaler och ytor 

där kommunen bedriver verksamhet, omfattas av riktlinjerna. 

Riktlinjerna omfattar bolag och stiftelser inom koncernen Kungsbacka 

kommun 

§6 Ansökan om tillstånd

Tillstånd för servering av alkohol söks hos kommunens 

alkoholhandläggare. 


