Anvisningar till ansökan om tillstånd att tillfälligt servera alkoholdrycker till slutna
sällskap

Slutet sällskap
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller
sammanslutning utöver sökt tillfälle. Ett slutet sällskap kan vara inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid t ex
bröllop och födelsedagar.

Ny lag 2001-07-01
Serveringstillstånd krävs inte om:
Serveringen sker utan vinstintresse och inte sker i lokaler som yrkesmässigt säljer alkoholdrycker eller
lättdrycker, det skall också vara vid enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och utan annan kostnad
för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
Alkoholdryckerna får endast inköpas på detaljhandelsbolaget (Systembolaget).

Ansökan
Ansökan skall lämnas till tillståndsmyndigheten senast 10 dagar före sökt tillfälle och helst vara maskinskriven
eller textad.
Följande handlingar skall bifogas ansökan:
1. 
Stadgar
2. 
Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen.
3. 
Senaste verksamhetsberättelse.
4. 
Ev. hyreskontrakt/nyttjandeavtal för den lokal som serveringen skall bedrivas i.
5. 
Menyförslag och prissättning
6. 
Planritning över lokalen/området
7. 
Anmälan om serveringspersonal. Använd bifogad blankett.
Tillstånd kan lämnas till företag i samband med personalfester och dylikt.

När ansökan inkommit går handläggaren igenom den. Behöver den inte kompletteras gör sedan handläggaren en
utredning med utgångspunkt i 8 kap alkohollagen. I huvudsak är det tre områden som utredningen inriktar sig på:
•
•
•

Sökandes lämplighet enligt 8 §
Serveringsställets lämplighet enligt 9 §
Risken för alkoholpolitiska olägenheter enligt 10 §

Handläggningstiden för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är ca 10 dagar från det att ansökan är komplett.
Handläggaren fattar beslut om att bevilja eller avslå tillfällig servering till slutet sällskap.
Efter tillstånd medgivits kan kommunens handläggare eller polismyndigheten genomföra tillsyn över
serveringen. Om tillsynsman begär det skall tillståndshavaren/serveringsansvarige lämna tillträde till lokalen.
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