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Inledning
Det övergripande målet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens
medicinska och sociala skadeverkningar. Varje kommun beslutar om tillstånd för servering
av alkohol som sker i kommunen. Grunden vid prövning av en ansökan om
serveringstillstånd utgörs av Alkohollagen (2010:1622) och dess föreskrifter. Varje
kommun ska dessutom, enligt Alkohollagen 8 kap 9 §, utforma riktlinjer för
tillståndsgivningen på alkoholområdet. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och
tydliggöra alkohollagen. Riktlinjerna ska öka förutsebarheten och ge vägledning och
information till beslutsfattare, handläggare och verksamhetsutövare.
Riktlinjerna för serveringstillstånd får inte avvika från lagen eller vara så långtgående att
de får karaktären av normgivning. Varje ansökan ska prövas individuellt utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet och bedömning görs utifrån alkohollagens krav och
de lokala anpassningarna i de kommunala riktlinjerna.
Delegation, avgifter och tillsynsplan behandlas i separata dokument.

När krävs serveringstillstånd
Serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över
2,25 volymprocent. Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:
Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden
för inköp av dryckerna, och
 Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller
lättdrycker.


För att undantaget ska gälla krävs att samtliga tre ovanstående punkter är uppfyllda.

Kommunens informationsskyldighet
Kommunen har en skyldighet att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och
anslutande författningar. Vindelns kommun avser att uppfylla informationsskyldigheten
genom följande åtgärder:





Utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering ordnas när det finns efterfrågan
från tillståndshavarna.
Årligen inbjuda tillståndshavare till ett dialogmöte.
Tillsynsplan skrivs årligen och antas politiskt samt följs upp årligen.
Kortfattad information om alkohollagen ges på kommunens webbplats.
Informationen uppdateras minst en gång per år.
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Ansökan och handläggning
Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in
till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden
förlängas med högst fyra månader.
Handläggningstiden räknas först från när ansökan är komplett och prövningsavgiften är
betald. När ärendet är komplett skickas en bekräftelse ut till sökanden.

Handläggningstid
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Ändring av stadigvarande serveringstillstånd
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

cirka 4 månader
cirka 2 månader
cirka 2 månader
cirka 1 månad

Handläggningstiden är i regel kortare i ärenden där tjänsteman har delegation att fatta
beslut i ärendet. Handläggningstiden kan vara något längre under sommaren. Fler
exempel på handläggningstider finns på Vindelns kommuns hemsida.

Remissförfarande
I samband med tillståndsprövning, vid anmälningsärenden samt vid inre tillsyn sker ett
remissförfarande. Remisser skickas till polismyndigheten, Räddningstjänsten,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och eventuellt andra myndigheter. I vissa ärenden
kan även remisser sändas till Socialnämnden eller Kommunstyrelsen samt till andra
kommuners tillståndsenheter. Yttranden kan även inhämtas från hyresvärd, närboende
och grannar. Samtliga remissinstansers yttranden väger tungt vid handläggningen av
ärendet.
Polismyndigheten yttrar sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten i
enlighet med 8 kap 11 § alkohollagen, tar ställning till verksamhetens inriktning samt till
sökta serveringstider. Eventuella krav på förordnade ordningsvakter samt eventuella krav
på tillstånd för offentlig tillställning ska framgå av remissvaret.
Skatteverket yttrar sig om huruvida sökanden, de personer som företräder bolaget,
personer med betydande inflytande samt eventuellt andra bolag som sökanden är delaktig
i, fullgör sina skyldigheter till det allmänna. Skatteverket ska vid begäran lämna ett
sakkunnighetsutlåtande.
Kronofogdemyndigheten ska yttra sig om sökanden fullgör sina skyldigheter till det
allmänna. Av yttrandet framgår om sökanden, de som företräder bolaget, personer med

Riktlinjer för serveringstillstånd

Sida 5(14)

betydande inflytande samt eventuellt andra bolag som sökanden är delaktig i, förekommer
i myndighetens register.
Räddningstjänsten yttrar sig om brandskydd, lokalernas lämplighet samt max antal
personer som får vistas i lokalen.
Remisser till andra kommuner kan också komma att sändas om sökanden är eller tidigare
har varit delaktig i serveringsverksamheter i andra kommuner.

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd
Beslut om serveringstillstånd kan vid behov förenas med villkor gällande exempelvis
 Förordnade ordningsvakter
 Begränsning av antalet personer som får vistas i serveringslokaler
 Olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett
serveringsställe (exempelvis för uteservering)
 Separering av serveringsverksamhet och annan verksamhet (exempelvis
ungdomsgård)
 Att serveringens inriktning inte får ändras utan att detta anmäls till
tillståndsmyndigheten i förväg.
 Att endast tillåta bordsservering
 Att personal som arbetar vid serveringstider efter klockan 01.00 har utbildning i
Ansvarsfull alkoholservering

Serveringstider
Normaltid för servering är 11.00–01.00. Vid prövning av utökad serveringstid läggs stor
vikt vid Polismyndighetens yttrande och risken för närboendestörningar.

Serveringsställets belägenhet eller inriktning i övrigt
Serveringstillstånd bör inte beviljas för:
 Verksamheter som ligger i eller i omedelbar närhet till boende/behandlingshem
för missbrukare,
 Verksamheter som kan befaras medföra oacceptabla störningar för närboende,
 Verksamheter som sexklubbar, arrangemang eller shower med naket inslag, till
exempel striptease eller
 Verksamheter som drivs av uttalat drogliberala rörelser.
Vid sport- och idrottsevenemang och på sport- och idrottsanläggningar bör
serveringstillstånd inte ges i direkt anslutning till bedrivande av huvudaktiviteten sport
eller idrott.
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Lokaler och verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet
Serveringstillstånd ska inte beviljas i lokaler som i huvudsak används för barn- och/eller
ungdomsverksamhet. Verksamheter som i första hand riktar sig till barn och ungdomar
ska inte beviljas serveringstillstånd.
Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet
till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet. Vid prövningen ska en bedömning
göras om serveringsverksamheten kan hållas tillräckligt avskild från platser där ungdomar
vistas.

Undantag
Tillfälliga serveringstillstånd kan ges till serveringsställen där möjligheten till
samnyttjande av lokalen som fest-, förenings-ungdoms och skollokal är en förutsättning
för lokalens existens.

Kunskapsprov
Sökanden ska genom att avlägga ett prov hos kommunen visa att han eller hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Om sökande är en juridisk person är
det den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen, PBI, och är
aktiva i serveringsverksamheten som ska göra provet.
Undantag från krav på kunskapsprov görs för tillfälliga serveringar till slutna sällskap om
ansökan avser ett enstaka tillfälle.
Om sökanden inte klarar provet vid första försöket ges möjlighet till två omprov. Om
sökanden inte har klarat provet efter tre försök ges avslag på ansökan.
Resultat av kunskapsprov delges direkt vid provtillfället.

Matutbud och utbud av lättdrycker
Matservering är ett grundläggande krav för ett serveringstillstånd. Maten ska vara lagad
eller tillredd, det vill säga på något sätt förädlad från råvaror. Det ska vara ett varierat
utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat från råvara.
För-, huvud- och efterrätter ska tillhandahållas under hela serveringstiden. Efter klockan
23.00 är det tillräckligt med ett fåtal (minst 3) enklare rätter, till exempel kalla rätter eller
rätter som värms i mikrovågsugn. Det ska finnas menyer som innebär att restaurangen
verkligen visar att man vill sälja mat.
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För tillfälliga serveringstillstånd ska tillredd mat erbjudas under hela serveringstiden.
Om tillstånd sökts för särskilt arrangemang där en särskild maträtt står i fokus och det är
uppenbart att arrangemangets huvudinriktning är matservering kan undantag från kravet
på flera rätter göras.
Det ska finnas ett brett utbud av lättdrycker och alkoholfria drycker. Det innebär att där
det säljs starköl ska lättöl finnas, där det säljs vin ska alkoholfria viner finnas och där det
säljs spritdrycker ska även alkoholfria drinkar finnas. De alkoholfria alternativen måste ges
utrymme på menyn.

Brandsäkerhet och lokalens lämplighet
Lokaler, som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap
av den som har stadigvarande serveringstillstånd, ska vara lämpliga från
brandsäkerhetssynpunkt.
Räddningstjänsten ska godkänna lokalen innan serveringstillstånd kan ges. Max antal
personer i lokalen ska anges.
Serveringsstället ska ha tillräckligt antal sittplatser för gäster och ha en matsal. Ett
riktvärde är att minst 25 % av gästerna på stället ska kunna sitta vid ordentliga bord.
Trappor, toaletter och dylikt är inte insynade och därmed är de inte serveringsytor.
Tillgång till toalett ska finnas för gäster.
Serveringslokalerna ska vara överblickbara för serveringspersonalen. De ska kunna
kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdryckerna, samt ha möjlighet att kunna
upptäcka olägenheter.

Ordning och nykterhet
Servering av alkoholdrycker ska bedrivas ansvarsfullt. Ansvarig personal ska se till att
måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.
Försäljning av helflaskor med sprit, ölhinkar, shotbrickor och liknande kan inte anses vara
förenligt med alkohollagens krav på återhållsamhet och ska därför inte godtas på
serveringsställen i kommunen. Genom att servera en större mängd alkohol på en gång till
en person eller till en mindre grupp människor förlorar serveringsstället möjligheten att
behålla kontrollen över att alkoholserveringen sker under ansvarsfulla former. Till exempel
ökar risken markant att det sker langning till underåriga och till allt för berusade personer.
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Tillfälliga prissänkningar på alkoholdrycker, så kallade Happy Hour, får inte ske på ett
sådant sätt att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas. Om en tillfällig
prissänkning görs på spritdrycker så ska samtliga drycker, d v s även alkoholfria sådana,
sänkas i motsvarande grad. Priset på restaurangens matutbud ska alltid sänkas i
motsvarande grad som sker på alkoholdrycker.
Mängdrabatter på alkohol är inte tillåtet, vilket innebär till exempel att en stor stark ska
kosta lika mycket oberoende om gästen köper en eller flera.

Uteserveringar
I Vindelns kommun gäller normalt att alkoholservering på uteservering får pågå som
längst fram till kl. 01.00 men serveringstillstånd kan även beviljas fram till 02:00 om det
inte finns någon risk för närboendestörningar. Vid prövningen ska stor vikt läggas vid
yttranden från polismyndigheten samt miljö- och byggkontorets bedömning av
störningsrisken.
På uteserveringar ska samma matutbud serveras som i övriga restaurangen.
Serveringsytan på uteserveringen ska upptas av sittplatser och bord och vara avgränsad
från omgivningen. En avgränsning kan exempelvis bestå av staket, rabatt eller häck.
Helt fristående uteserveringar, så kallade satellitserveringar, är inte tillåtna.
Uteserveringen ska ligga i nära anslutning till huvudrestaurangen, ett avstånd på maximalt
20 meter kan accepteras. Uteserveringen får inte vara avskärmad från huvudrestaurangen
av en väg eller liknande.
Serveringstiden och tömningstiden kan begränsas för uteserveringen om det finns risk för
störningar för närboende.
För att bedriva uteservering på allmän mark krävs polismyndighetens tillstånd enligt
ordningslagen, så kallat marktillstånd. Tillstånd för bedrivande av uteservering på allmän
mark, oavsett om det ska bedrivas alkoholservering där eller inte, söks alltså hos
polismyndigheten. Om uteserveringen är lokaliserad till privat mark krävs dispositionsrätt
från fastighetsägaren.

Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Den som har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan ansöka om tillfällig
ändring av serveringstillståndet vid högst 10 tillfällen per år.
En tillfällig ändring av ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan beviljas
under förutsättning att:
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Verksamheten har bedrivits under minst sex (6) månader utan anmärkning.
Den tillfälliga ändringen är en del i ett större arrangemang.
Den tillfälliga ändringen omfattar högst sju (7) dagar i följd.
En tillfällig ändring av serveringstiden beviljas längst till kl. 02.00
En tillfällig ändring av serveringsytan beviljas under förutsättning att
serveringsytan är överblickbar.
Ändringen inte hindrar den som vill vistas i en alkoholfri miljö att delta i ett
offentligt arrangemang där tillståndshavaren inte är ensam arrangör.

Hinder för tillfällig ändring av serveringstillståndet anses föreligga om:
 Någon av remissinstanserna motsätter sig den tillfälliga ändringen.
 Den tillfälliga ändringen i övrigt bedöms innebära risk för alkoholpolitiska
olägenheter.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Riktlinjer för alla tillfälliga serveringstillstånd:
Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte beviljas för längre tid än 2 månader och får inte
beviljas för återkommande säsongsverksamheter. Tillfälligt serveringstillstånd för
verksamheter som har öppet dagligen får inte beviljas för längre tid än 1 månad. En och
samma sökande kan maximalt beviljas 10 tillfälliga serveringstillstånd i samma lokaler
eller på samma plats per år.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten:





Alkoholserveringen ska vara en del i ett större evenemang och servering skall
bedrivas på en tydligt avgränsad serveringsyta där bordsplatser finns som på en
vanlig restaurang.
Runt serveringsytan skall finnas acceptabla avgränsningar.
Tillredda maträtter ska finnas för servering under hela serveringstiden. Beroende
på festivalens/tillfälliga evenemangets karaktär och inriktning kan servering av
spritdrycker nekas.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap:


Med ett slutet sällskap menas att det är en begränsad krets av personer med
någon form av gemensamt intresse, utöver den aktuella tillställningen som
tillståndet sökts för.
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Innan tillställningen ska arrangören veta vilka personer som kommer, till exempel
genom mottagande av anmälningar eller bokning.
Lagad/tillredd mat ska alltid tillhandahållas.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående
tillställning. Är lokalen öppen för nya gäster under tillställning medför detta att
serveringen bedrivs till allmänheten vilket kräver ett annat tillstånd.
Annonsering som riktar sig till allmänheten i massmedia eller liknande är inte
tillåten.
Slutna sällskap som inte själva vill söka tillstånd kan anlita arrangör med
stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap.
Sökanden undantas från kravet på godkänt kunskapsprov om ansökan avser ett
enstaka tillfälle.

Cateringverksamhet
Den som bedriver cateringsverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje
tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska
ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd. På menyn
ska finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter. Prövning av ett
cateringtillstånd sker på samma sätt som vid prövning av ett stadigvarande tillstånd för
slutna sällskap.

Pausservering
Serveringstillstånd får beviljas för servering i pauser i föreställning eller konsert i foajéer
till teater eller konsertlokal. Då gäller inte kravet på kök och allsidig matservering.
Servering får endast ske i foajén under en pågående föreställning. Det är inte tillåtet med
servering före eller efter en föreställning. Tillstånd för pausservering kan sökas
stadigvarande eller tillfälligt.

Kryddning av snaps
Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till
tillståndsenheten, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna
serveringsrörelsen. Med snaps menas spritdrycker som motsvarar det traditionella svenska
okryddade brännvinet. Med kryddning avses någon form av färska eller torkade växtdelar.
Snapsen ska ha kryddats på restaurangen eller när det gäller cateringverksamhet på
tillredningsstället efter eget recept. Verksamheten ska vidare vara i liten skala i förhållande
till serverings- eller tillredningsställets omsättning.
Servering av snaps som är kryddad på serverings- eller tillredningsstället är främst att se
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som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang. Det är inte tillåtet för en
tillståndshavare att tillverka, förpacka om eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna
snapsen.

Tillsyn
Kommunen genomför tillsyn på serveringsställen enligt följande:
 Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning,
exempelvis utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med
branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen.
 Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har
serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter
såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Den inre
tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser
mellan myndigheterna.
 Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående
verksamhet (dagtid, kvällar och nätter) för att kontrollera att verksamheten
bedrivs i enlighet med lagen. Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad
tillsyn, alltså att kommunen tillsammans med myndigheter som till exempel
Polismyndigheten, Skatteverket, Miljö- och hälsa och Räddningstjänsten gör
gemensam tillsyn på serveringsstället.
Tillsyn utförs enligt en tillsynsplan som beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden.
Uppföljning av tillsynsplanen sker årligen. Utöver planerad tillsyn genomförs tillsyn vid
klagomål eller påkallat behov. Tillståndshavaren ska alltid få skriftlig dokumentation efter
genomförd tillsyn.

Sanktioner
Kommunen har ett antal sanktioner att ta till om tillståndshavare inte följer alkohollagen.
Erinran är ett påpekande om misskötsamhet och är till för att tillståndshavaren ska kunna
förändra sitt beteende och för att inte begå fler lagöverträdelser eller slarva i framtiden.
Beslutet fattas då lagöverträdelsen är av mindre allvarligt slag. Vid lagöverträdelser som är
av mer allvarligt slag ska kommunen besluta om varning. Vid mycket allvarliga
överträdelser, eller överträdelser som är återkommande och systematiska ska kommunen
återkalla serveringstillståndet.
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Vägledning till vilka handlingar som ska bifogas ansökan
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

















Verksamhetsbeskrivning
Registreringsbevis från Bolagsverket
Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag
Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD)
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och
föreningar
Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande
Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontakt.
Bevis på registrering av köket som livsmedelsanläggning
Dokumentation om hur verksamheten finansierats (ex lånehandlingar och
kontoutdrag som styrker utbetalning av lån)
Resultat- och likviditetsbudget för de första två åren
F-skattebevis
Dokumentation om anmält kassaregister
Meny
Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering
kommer att ske (inklusive eventuell uteservering).
Kvitto på att prövningsavgiften är betald
Intyg om godkänt kunskapsprov

Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap








Verksamhetsbeskrivning
Registreringsbevis från Bolagsverket
Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag
Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD)
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och
föreningar
Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande
Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontakt.

Fastställd av

Datum

Riktlinjer för serveringstillstånd
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Dokumentation om hur verksamheten finansierats (ex lånehandlingar och
kontoutdrag som styrker utbetalning av lån)
Resultat- och likviditetsbudget för de första två åren
F-skattebevis
Dokumentation om anmält kassaregister
Meny
Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi
Planritning som visar serveringsställets utformning och på vilka ytor servering
kommer att ske (inklusive eventuell uteservering)
Kvitto på att prövningsavgiften är betald
Intyg om godkänt kunskapsprov

Stadigvarande cateringtillstånd


Samma handlingar som för stadigvarande tillstånd till slutet sällskap förutom
planritning på lokalen och förfoganderätt till lokalen som ska skickas in i
samband med anmälan om cateringlokal

Tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten





Dokumentation över det aktuella arrangemanget (t.ex. planeringsdokument,
program eller liknande)
Om ändringen avser serveringsytan ska planritning som visar serveringsställets
utformning och vilka ytor ändringen avser bifogas
Bevis på förfoganderätt över eventuellt utökad yta
Kvitto på att prövningsavgiften är betald

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Sökanden oavsett juridisk form ska bifoga:
 Registreringsbevis från Bolagsverket
 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket för personerna med betydande inflytande
 Beskrivning av arrangemanget, exempelvis program eller liknande
 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontrakt
 Planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas.
 Finansieringsplan och bevis för finansieringens ursprung, exempelvis
lånehandlingar m.m.
 Meny

Riktlinjer för serveringstillstånd
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Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi
Intyg om godkänt kunskapsprov
Kvitto på betald prövningsavgift

Om sökanden är ett företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma etc.) ska följande
handlingar bifogas:
 Dokument som visar ägarförhållanden, exempelvis aktiebok som visar
aktiefördelning i bolag eller motsvarande information för handelsbolag
 Personnummerutdrag från Bolagsverket på personerna med betydande inflytande
(styrelse, aktieägare med mer än 25 % andel av aktierna och VD).
Personnummerutdrag visar vilka uppdrag en person har i olika styrelser och
föreningar
 F-skattebevis
Om sökanden är en förening ska följande handlingar bifogas:
 Stadgar
 Årsmötesprotokoll som visar styrelsens sammansättning samt vem som äger rätt
att teckna föreningens firma.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Sökanden oavsett juridisk form ska bifoga:
 Registreringsbevis från Bolagsverket alternativt årsmötesprotokoll som visar
styrelsens sammansättning samt vem som äger rätt att teckna föreningens firma
 Beskrivning av arrangemanget, exempelvis program eller liknande
 Bevis på förfoganderätt till serveringsytan, exempelvis hyreskontrakt
 Planritning över lokalen och i vilka delar servering avses bedrivas.
 Meny
 Uppgift om hur maten kommer att tillhandahållas, exempelvis avtal med
cateringföretag eller om maten tillagas i egen regi
 Stadgar om sökanden är en förening
 En förteckning med namn på vilka personer som utgör det slutna sällskapet
exempelvis medlemsmatrikel eller anmälningslista
 Eventuellt intyg om godkänt kunskapsprov
 Kvitto på betald prövningsavgift

