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ANSÖKAN - BESLUT
om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) för servering
av alkoholdrycker vid enstaka
tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

ANSÖKNINGSUPPGIFTER

Sökande
Org nr/
pnr

Namn

Tel nr Adress

Fax nr

E-post

Serverings-
ställe

Namn Restaurangnummer (om det finns)

Gatuadress Postnummer Postort

Serveringens
omfattning

Till vem ska servering ske (t ex föreningsmedlemmar, anställda) Antal medlemmar/anställda i
förening/företag

Tillställningens art (t ex bröllop, 50-årsfest, medlemsfest) Beräknat antal
gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras

Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker (t ex cider)

Matservering Ange matutbud eller bifoga meny

Serveringstid Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas (11.00 – 01.00 om ej annat beslutas) Datum

Serverings-
ansvarig

Personnummer och namn (ska vara minst 20 år fyllda)

Sökandens
underskrift

Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande/titel Ansökningsdatum

BESLUT – Kommunstyrelsen i Tierps kommun
Kommunens
beslut

Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen

Annat beslut

Underskrift av beslutsfattare Namnförtydligande/befattning Beslutsdatum

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (Pul), Sfs nr:1998:204. För information och rättelser i registret vänder man sig till
adressen längst ned på blanketten.
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Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillfälliga serveringstillstånd
för servering till slutet sällskap

Normal handläggningstid från det att ansökan är komplett är cirka två veckor. Om handlingar
saknas förlängs handlingstiden. Om ni inte kommer in med det underlag som begärs så kan ansökan
avslås.

En avgift tas ut för handläggningen (se aktuell taxa på Tierps kommuns hemsida eller kontakta
alkoholhandläggaren). Observera att avgiften tas ut även i de fall då ansökan inte kan beviljas.

1. Uppgifter om bolag, enskild firma, förening

Om sökanden är en förening:
 Bifoga bestyrkt styrelseprotokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som

tecknar föreningen. (Namn och fullständiga personnummer på alla styrelseledamöter.)

 Bifoga bestyrkt styrelseprotokoll som utvisar beslut om att serveringstillstånd ska sökas.

 Bifoga den senaste verksamhetsberättelsen.

 Om stadigvarande serveringstillstånd finns i annan kommun; bifoga kopia på tillståndsbevis
samt en skriftlig redogörelse från kommunens alkoholhandläggare där det står hur ni har
skött er verksamhet där.

Om sökanden är en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag:
 För aktiebolag ska bolagsstämmeprotokoll och utdrag ut aktiebok bifogas. (Behövs inte om

stadigvarande serveringstillstånd redan finns i Tierp eller någon annan kommun.)

 För handelsbolag/kommanditbolag ska handelsbolagsavtal bifogas. (Behövs inte om
stadigvarande serveringstillstånd redan finns i Tierp eller någon annan kommun.)

2. Beskrivning av verksamhetens inriktning
Utförlig beskrivning av verksamhetens inriktning under dag- och kvällstid. Ange tider för
öppethållande, åldersgränser, eventuell underhållning.

I Tierps kommun beviljas serveringstid längst till 01.00. Om evenemanget gäller servering
för slutet sällskap i samband med familjehögtid, t ex bröllop eller 50-årskalas, kan tillstånd
fram till 02.00 beviljas. Om senare serveringstid än 01.00 önskas ska detta motiveras av
sökanden.

3. Meny
Beskriv meny och matutbud. Enligt alkohollagen ska lagad eller på annat sätt tillredd mat
kunna erbjudas. För tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap bör det vara minst två
olika rätter. (Korv, smörgåsar och liknande räknas inte som maträtter enligt alkohollagen.)
Beskriv även vilken meny som finns efter kl. 23.00.

4. Kunskap i svensk alkohollagstiftning
För att kunna få serveringstillstånd krävs kunskap i svensk alkohollagstiftning. Minst
hälften av de personer med betydande inflytande i rörelsen bör ha denna kunskap.
Boka tid hos kommunen via telefon 0293-21 80 00 om du behöver göra kunskapsprovet. (Obs! Den
om ansöker om serveringstillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle kan undantas från
kravet på kunskapsprov.)
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Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga ditt beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha
inkommit till Tierps kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av
beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till
diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet du
anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar
varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat
som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress,
person-/org.nummer, telefonnummer och underskrift.

Överklagan ska skickas till: Tierps kommun, Kommunstyrelsen, 815 80
Tierp.

Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till
förvaltningsdomstol för överprövning såvida inte den som fattat beslutet
finner stöd för att ändra det.

Om något är oklart, kontakta Medborgarservice på telefon 0293-21 80 88.

5. Övriga uppgifter för slutna sällskap
Uppgift om hur inbjudan kommer att ske/har skett:

Observera! Vid ett slutet sällskap med alkoholservering ska det vid serveringsstället finnas en namnförteckning
på de personer som ska delta i sammankomsten. Inga andra får komma in på denna tillställning eftersom dessa
inte tillhör det slutna sällskapet.
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