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Kunskapsprov om alkohollagstiftning
Du som söker tillstånd för alkoholservering eller provsmakning måste visa att du har de
kunskaper som krävs för att få ett serveringstillstånd genom att ha genomfört ett godkänt
kunskapsprov. Är det en förening eller ett företag med flera styrelsemedlemmar krävs det i
regel att hälften av dessa har ett godkänt kunskapsprov.
Det är Folkhälsomyndigheten som tillhandahåller proven medan kommunens
alkoholhandläggare ansvarar för genomförandet. Den/de som ska genomföra provet
kontaktar alkoholhandläggaren för att boka tid.

Rekommenderad läsning inför provet

Provet är svårt. Därför rekommenderar vi att du går en utbildning och läser in dig på
alkohollagen innan du gör provet. Läs mer om provet samt vad som är bra att läsa på inför
provet på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Tips! Du kan hoppa över kapitlen om teknisk sprit. Det blir inga frågor om detta på
kunskapsprovet.
Om du är osäker på om du har tillräckliga kunskaper för att klara ett kunskapsprov
rekommenderar vi dig att gå en utbildning. Det finns ett flertal privata aktörer som ger dessa
utbildningar.

Tolk och hjälpmedel

Du som känner att du behöver en tolk under provet meddelar tillståndsenheten vilket språk
det gäller när du bokar in ditt prov så ordnar vi detta. Om du behöver tolk får du dessutom
längre tid på dig att göra provet.
Du får inte ha med dig några hjälpmedel som till exempel lagtext, teknisk hjälp eller
motsvarande. Om du har mobiltelefonen med dig ska den vara avstängd och undanstoppad.
Du får däremot ta med dig ett lexikon.

Hitta hit

Provet genomförs i stadshuset Bogesundsgatan 22, Ulricehamn.
Ta med godkänd identitetshandling. Som godkänd identitetshandling räknas till exempel idkort utfärdat av Skatteverket, svenskt pass med vinröd pärm, ett svenskt nationellt id-kort,
ett svenskt internationellt id-kort, svenskt körkort eller annan id-handling som Skatteverket
godkänner.
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Så ser provet ut

För att få godkänt på provet måste du ha minst 75 procent rätt i varje frågeområde. Det finns
totalt fyra frågeområden i provet:
•
•
•
•

alkoholpolitik
tillsyn
mat och utrustning
servering

Antalet frågor i frågeområdena varierar beroende på vilket tillstånd du söker. Provet varar i
maximalt 90 minuter.

Resultat

Du får ditt provresultat efter kontakt med alkoholhandläggaren.
Om du blir godkänd får du ett intyg som bevis på detta. Ett godkänt kunskapsprov gäller i tre
år från provdatumet.
Om du inte får godkänt på provet får du reda på inom vilket område du underkänts. Däremot
kan du inte få reda på vilka särskilda frågor som du inte besvarade rätt.

Omprov

Du får göra provet högst tre gånger i samband med en ansökan. Om du inte klarar provet på
tre försök måste du lämna in en ny ansökan om serveringstillstånd och betala en ny avgift.

Relaterade länkar

Lagar och förordningar gällande alkohol på Riksdagens webb.
Information om alkoholskatter och beskattning av företag finns på Skatteverkets webb.
Om alkohol och relaterade områden på Folkhälsomyndighetens webb.
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