ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL SLUTET SÄLLSKAP
Sökande
Namn:

Person/-organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Postnummer/ort:

E-post:

Serveringsställe (lokal)
Namn:

Telefonnummer:

Gatuadress:

Postnummer/ort:

Serveringens omfattning
Servering skall ske till (ange till vilka alkoholservering skall ske)
Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl):

Beräknat antal gäster:
Lägsta pris för serverad alkoholdryck

Alkoholdrycker som önskas serveras
Starköl
Vin

Spritdrycker

Andra jästa alkoholdrycker (cider)

Serveringstid
Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas:

Datum

Serveringsansvarig
Personnummer och namn (måste vara minst 20 år gammal):
Tidigare beslut
Datum och diarienummer för senaste beslut som meddelats för samma serveringsställe till slutet sällskap:

Sökandens underskrift
Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande:

Ansökningsdatum:

Hantering av lämnade uppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning
ska kunna utföras. Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. Registrering av uppgifter kommer att
ske vid Solna stads socialförvaltning.
Postadress
Socialförvaltningen
Englundavägen 11
171 82 Solna
E-post: serveringstillstand@solna.se

Besöksadress
Englundavägen 13

Telefon
08-746 14 08
08-746 14 09
08-746 10 00

Org.nr.
212000-0183

Webbplats:
www.solna.se

Information – tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Allmänt
Ett slutet sällskap är en begränsad grupp med personer som har någon form av gemensamt intresse,
utöver den aktuella tillställningen med alkoholservering. Det kan till exempel vara medlemmarna i en ideell
förening som vill ha en fest för föreningens medlemmar med partner.
•
•

För att du ska kunna få serveringstillstånd för slutet sällskap måste
arrangören veta vilka personer som deltar
lokalen vara stängd för insläpp av andra gäster under pågående tillställning än de som är bjudna redan från
början.
Du får inte annonsera eller sätta upp affischer om tillställningen, för då räknas det inte som ett slutet
sällskap. Det ska heller inte gå att gå med i sällskapet eller föreningen vid entrén till tillställningen eller
festen.
Serveringstid

Normaltiden för alkoholservering enligt alkohollagen är mellan kl. 11.00 – 01.00. Kommunen kan dock
bestämma om andra serveringstider utifrån risk för störningar för närboende och tar i beaktande vad
Polismyndigheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i staden anger i sina remissvar.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
Ansökan
• Ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig firmatecknare. Om du skickar in ansökan som
privatperson behöver du inte styrka någon firmateckningsrätt.
• Ansökningsavgiften debiteras av tillståndsgruppen.
• För att vi ska kunna påbörja handläggningen behöver du fylla i alla uppgifter som är förtryckta på
ansökningsblanketten. Du behöver även skicka in kompletterande information och dokument som anges
här nedan. Tillståndsgruppen kommer att kontakta dig om något ytterligare behövs.
Registreringsbevis (gäller inte om du söker som privatperson)
Kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen skall bedrivas/bevis om äganderätt till fastigheten eller
överlåtelseavtal.
Meny. Vad ni ska servera och var maten kommer i från, (tex catering, ange cateringföretag).
Dryckeslista, (vilka drycker ni tänkt servera).
Beskrivning av evenemanget - beskriv tillställningen på ett sådant sätt att det framgår vilket sällskap
ansökan gäller och på vilket sätt det är ett slutet sällskap, dvs. vilken anknytning gästerna har till varandra.
Det kan t.ex. framgå om det är en 50-årsfest (släkt och vänner), föreningsfest (föreningsmedlemmar),
företagsfest (anställda på ett företag) etc.
Redovisning av kunskaper - Om du söker tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap mer än en gång
måste du visa att du har kunskaper i alkohollagen. Det innebär att du vid en andra ansökan ska göra ett
kunskapsprov och behöver vara ute i god tid.

Postadress
Socialförvaltningen
Englundavägen 11
171 82 Solna
E-post: serveringstillstand@solna.se

Besöksadress
Englundavägen 13

Telefon
08-746 14 08
08-746 14 09
08-746 10 00

Org.nr.
212000-0183

Webbplats:
www.solna.se

