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Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig 
hittar du på vår webbsida, www.stromstad.se/personuppgifter

Underskrift 

Datum och underskrift * Namnförtydligande* 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
8 kap. 2§ (2010:1622) 

Sökande 
Bolag/Förening/Person Organisationsnr/Personnr 

Adress Postnr och ort 

Kontaktperson Kontaktpersonens roll 

E-postadress Telefonnr 

Serveringsställe (lokal där servering ska ske)-Ritning i två exemplar (A4-format) bifogas 
Namn 

Adress Postnr och ort 

Serveringens omfattning 
Tillställningens art 

Till vilka ska servering ske (t ex föreningsmedlemmar, anställda, bröllopsgäster etc) 

Antal gäster som beräknas närvara vid tillställningen 

Tillstånd söks för servering 
Tillstånd söks för servering av alkoholdrycker Datum 

 Vid enstaka tillfällen (ange datum) 
 Vid flera enstaka tillfällen (ange datum) 
 Under perioden (fr o m-t o m) 

Tillstånd sök för servering av alkoholdrycker på uteservering (fr o m-t o m) 

 Under normaltid (11:00-01:00)  Under annan tid 
Tillstånd söks för servering av 

 Spritdrycker 
 Starköl 

 Vin 
 Andra jästa alkoholdrycker 

Tillstånd söks för servering av alkoholdrycker (fr o m-t o m) 

 Under normaltid (11:00-01:00)  Under annan tid 

Checklista (C3), se nästa sida 

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i kommunens dataregister. 

ANSÖKAN A3 
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CHECKLISTA C3 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
8 kap. 2§ (2010:1622) 

Sökande 
Bolag/Förening/Person Organisationsnr/Personnr 

Checklista 

Följande handlingar ska alltid bifogas ansökan: 
Bilaga Bilagenr 

 Beskrivning av verksamheten B5 

 Meny B6 

 Styrkande av kunskaper i alkohollagen B7 

 Anmälan av serveringsansvarig B8 

 Planritning i två exemplar (A4-format) över serveringsyta 

 Kopia av hyreskontrakt eller markupplåtelse (undertecknat av båda parter) 

 Kopia av kvitto på erlagd prövningsavgift 

 Förteckning över gäster som ska närvara 

Dessutom om sökande är ett företag 
Bilaga Bilagenr 

 Registreringsbevis för bolag eller enskild firma som visar vem som har rätt att 
teckna firman (inte äldre än tre månader). 

Dessutom om sökande är en förening 

 Protokoll, som visar vilka som är med i styrelsen och vem som har rätt att skriva 
under dokument för föreningen 

 Verksamhetsberättelse 

Dessutom om sökande är privatperson 

 Personbevis (inte äldre än tre månader) 

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i kommunens dataregister. 
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