ANSÖKAN/BESLUT om tillstånd enligt 8 kap
2§ alkohollag (SFS 2010:1622) för servering av
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod
till SLUTET SÄLLSKAP
Org nr/pers
nr

Sökanden

Namn

Tel nr
Fax nr

Adress

E-post

Serveringsställe

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Servering skall ske till

Serveringens
omfattning

Tillställningens art

Beräknat antal gäster

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl

Vin

Plats för kvitto på inbetald prövningsavgift

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker

Serveringstider

Alkoholdrycksliknande preparat
Klockslag då servering önskas påbörjas resp avslutas

Datum

Ange datum för tillfället/tillfällena ansökan avser

Serveringsansvarig

Namn och personnummer

Underskrift av sökande

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

Underskrift

BESLUT AV BOTKYRKA KOMMUN (ifylles av kommunen)
Tillstånd beviljas enligt ansökan
Annat beslut

Underskrift av beslutsfattare

Kopia skickas till

Postadress
147 85 Tumba

polismyndigheten

Namnförtydligande

Beslutsdatum

Ansökningsinformation bifogas

Besöksadress
Telefon vx
Telefax
Mailadress
Munkhättevägen 45
TUMBA
08-530 610 00 08-530 206 07 soc@botkyrka.se

Bankgiro
624-1061

Information till ansökan om tillfälligt tillstånd servera alkoholdrycker till SLUTET
SÄLLSKAP
ANSÖKAN OCH INBETALNING AV AVGIFT
Ansökan skall lämnas in till socialförvaltningen senast 15 dagar innan tillställningen. Kommunen
meddelar maximalt 12 tillfälliga tillstånd under en tolvmånaders period, varje ansökan får dock
högst omfatta 6 månader.
Ansökningsavgiften är 700 kr och skall betalas in på kommunens bankgirokonto 624-1061. Ange
under meddelande numren 88015110-31328-7921. Glöm inte heller att ange avsändare.
Ansökan skall fyllas i så noga som möjligt, helst textad. Handläggningen av ansökan påbörjas
som regel när inbetalning av ansökningsavgift är bekräftad, bifoga därför kvitto på betald avgift.
Ovanstående personuppgifter registreras för att kunna pröva och utöva tillsyn över serveringstillstånd och de som
mottar dessa uppgifter är den personal som handlägger denna typ av ärenden i kommunen. Ni har rätt att ansöka
om information och få rättelse hos socialnämnden i Botkyrka kommun.

SLUTET SÄLLSKAP
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse,
såsom förening eller annan definierad personkrets, utöver aktuell tillställning. När det gäller slutet
sällskap får det dock inte vara frågan om t.ex sådan förening eller efter anordnad tillställning som
enligt 2 kap 3§ ordningslagen skall anses som offentlig.
Förening eller annan sammanslutning skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall vidare
ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. Härutöver krävs att föreningen
aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är /bedöms bli bestående. Till
ansökan skall bifogas stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt protokoll som utvisar styrelsens
sammansättning och vem som är firma/föreningstecknare.
För privatperson, som anordnar tillställning, bifogas hyresavtalet på festlokalen.

SERVERINGSREGLER
Tillståndsbevis skall finnas tillgängligt på serveringsstället och kunna uppvisas på begäran vid
tillsynsbesök.
I samband med servering av alkoholdrycker skall tillredd mat finnas att tillgå, likaså skall
lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.
Servering får ej ske till ungdomar under 18 år och ej heller till den som är märkbart påverkad av
alkohol eller annat berusningsmedel.
Servering utöver medgivet tillstånd kan medföra straffansvar.

För ytterligare information var vänlig kontakta socialförvaltningen handläggare av
serveringstillståndsärenden.

Postadress
147 85 Tumba

Besöksadress
Telefon vx
Telefax
Mailadress
Munkhättevägen 45
TUMBA
08-530 610 00 08-530 206 07 soc@botkyrka.se

Bankgiro
624-1061

