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STAFFANSTORPS 

KOMMUN 
Individ- och familjeomsorgen 

 

 

   

 

Anvisning till ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till 

allmänheten, 8 kap 2 §, 8 kap 6 § alkohollagen 

 

Så här ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  

Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet 

sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd görs en 

utredning.  

Du ansöker hos den kommun där restaurangen finns eller där serveringen ska ske. Den som söker 

serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett 

organisationsnummer registrerat hos Skatteverket. Den som söker kan också vara en förening eller 

en enskild firma.  

Ett tillfälligt serveringstillstånd är ett tillstånd som varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka 

tillfälle. Du som har tillståndet har rätt att servera allmänheten eller ett slutet sällskap. Det kan vara 

till exempel en festival dit allmänheten kommer att kunna komma in.  

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått det och för den mark, lokal 

eller område som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas gäller inte tillståndet 

längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.  

Utredningstid  

Det är viktigt att du lämnar in alla dokument som behövs. Då undviker du att utredningen drar ut på 

tiden. Normaltiden för en utredning är 4-8 veckor, men hur lång tid utredningen tar påverkas av om 

du behöver skicka in kompletterande dokument. Enligt 5 § alkoholförordningen, SFS 2010:1636, ska 

en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en 

fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av 

ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökande ska informeras om 

skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att 

förlänga handläggningstiden får inte överklagas. 

I anvisningarna finns en checklista som du kan använda dig av för att se till att du har alla dokument 

och blanketter färdiga att skicka in tillsammans med ansökan.  
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Lämplighetsprövning  

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du 

är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett 

brottsligt förflutet och att du kan visa dina kunskaper i alkohollagen genom att göra ett godkänt 

resultat på ett kunskapsprov.  

Du som söker är ansvarig för att visa din lämplighet. Dels genom att lämna in alla uppgifter som 

tillståndsenheten begär, dels genom att alla uppgifter du lämnat in är riktiga. Tillståndsenheten gör 

en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i 

restaurangverksamheten. Dessa är firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare och betydande 

finansiärer (till exempel långivare).  

Lämplighetsprövningen innebär att tillståndsenheten skickar förfrågningar (remisser) till andra 

myndigheter. Dessa myndigheter är bland annat miljöförvaltningen, polismyndigheten, 

räddningstjänsten och Skatteverket. Remissvaren från andra myndigheter kan ibland försvåra 

möjligheten till att få serveringstillstånd. Det kan handla om tidigare skatteskulder eller begångna 

brott. 

Personer folkbokförda i annat land än Sverige  

Om någon av personerna som ska lämplighetsprövas är folkbokförda i annat land än Sverige ska du 

som ansöker om serveringstillstånd skicka in:  

1. Utdrag ur Polisens brottsregister i hemlandet.  

2. Intyg från Skatteverket i hemlandet som visar om du har några skatteskulder.  

Ansökan och vad du behöver skicka med  

Det är viktigt att du lämnar in alla dokument som tillståndsenheten behöver. Då undviker du att 

utredningen drar ut på tiden.  

I anvisningarna finns en checklista som du kan använda dig av för att se till att du har alla dokument 

och blanketter färdiga att skickas in tillsammans med ansökan.  

Dokument som du måste skicka in:  

1. Registreringsbevis  

Detta är grunden för hela ansökan. Innan detta insänts kan prövningen ej påbörjas. Om 

registreringsbevis ännu ej erhållits kan i avvaktan på detta nyregistrering/ändringsanmälan till 

Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnats måste även eventuell generalfullmakt bifogas 

2. Ansökningsblankett 

Ansökningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av behörig person.  
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3. Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift  

Du måste betala in en avgift om 1200 kr för ansökan innan den kan behandlas. Du ska betala in 

ansökningsavgiften till tillståndsenheten i Staffanstorps kommun på bankgiro 281-1222.  

4. Uppgift om ägarförhållanden  

(Gäller inte dig som redan har ett gällande serveringstillstånd i Staffanstorps kommun.) Dessa 

förhållanden skall vara styrkta. Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia 

av aktieboken. Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för 

detta bolag. Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena 

mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.  

Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal. 

Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till tillståndsenheten. 

Om den som ansöker är en förening ska man redovisa för antalet medlemmar, stadgar samt 

ändamålet med föreningen. 

5. Beskrivning av verksamhetens inriktning  

Beskrivningen ska innehålla information om bland annat öppettider, åldersgränser, festfixare, dans 

och spel. Du ska också beskriva hur du ska marknadsföra ditt evenemang och på vilket sätt tillsynen 

över området ska ske.  

Om du ansöker om tillstånd för provsmakning ska du också tala om hur betalning ska ske och hur du 

ska säkerställa ordning och nykterhet. 

6. Ritning över serveringsytan  

Du ska skicka in en ritning över hur ytan där du ska servera alkohol ser ut. Ritningen ska vara i A4 

format. Ritningen ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Cirka hälften av de 

godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord. Om det finns 

bardisk och/eller scen ska de också vara markerade på ritningen. Du ska också beskriva hur 

serveringsytan kommer att avgränsas genom till exempel staket eller annan avgränsning.  

7. Dispositionsrätt  

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) marken, lokalen eller området där 

serveringen ska ske. Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet eller en kopia på 

dispositionsrätten. Om det är allmän mark ska polisens beslut om dispositionsrätt skickas med. För 

mer information kontakta polisen på tel. 114 14, www.polisen.se. Om polisen har gett tillstånd för 

offentlig tillställning ska du lämna in detta.  

8. Meny  

(Gäller inte vid ansökan om tillstånd för provsmakning.) Du ska skicka med en meny som visar vilka 

maträtter du tänker servera. Exempel på maträtter är kött-, fågel-, fisk-, och vegetariska rätter samt 

soppa och sushi. Du måste erbjuda annat än smörgåsar, mikrad pizza, varm korv med bröd eller 

sallad i någon form eftersom dessa inte är tillredda maträtter.  
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9. Kunskap i svensk alkohollagstiftning  

(Gäller inte dig som redan har ett gällande serveringstillstånd i Staffanstorps kommun eller någon 

annan kommun.) För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med 

betydande inflytande i rörelsen har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Du som söker 

tillstånd ska därför göra ett kunskapsprov hos tillståndsenheten.  

Om du redan har ett gällande serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om du måste göra ett nytt 

prov. För att få mer information om vilka kunskaper du ska ha, följ länken till Folkhälsomyndighetens 

webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/ Det finns 

även visst utbildningsmaterial på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/a/Ansvarsfull-alkoholservering-Ett-utbildningsmaterial/ 

Kopia av gällande tillstånd  

Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd i någon annan kommun ska du skicka med en kopia 

på tillståndet. 

 

Checklista över dokument och blanketter som du ska skicka in tillsammans 
med din anmälan 
 

 Ansökningsblankett 
Fyll i och skriv under 

 Kopia av kvitto på inbetald anmälningsavgift 

 Uppgift om ägarförhållanden 
o Aktiebolag: 

 kopia av aktieboken 
 om aktiebolaget ägs av annat aktiebolag krävs aktiebok och 

registreringsbevis för det bolaget också 
o Handelsbolag/Kommanditbolag: 

 Bolagsavtal (om det inte finns måste du meddela det skriftligt) 

 Beskrivning av verksamhetens inriktning 
Fyll i och skriv under 

 Ritningar över serveringsytan 
o Ritning i A4 format 
o Alla bord och sittplatser ska finnas tydligt markerade på ritningen. 
o Ritningen ska visa hur serveringsytan avgränsas med staket eller annan avgränsning. 

 Dispositionsrätt 
o Bevis om dispositionsrätt för marken eller kopia på hyreskontraktet 
o Om uteserveringen ligger på allmän mark: 

 Beslut om dispositionsrätt från Polisen 
o Om serveringsytan ligger på privat mark 

 Skriftligt godkännande från fastighetsägaren 
o Om Polisen gett tillstånd för offentlig tillställning ska detta skickas med 

 Meny (Gäller inte vid ansökan om tillstånd för provsmakning) 

 Kunskap i svensk alkohollagstiftning (godkänt prov) 

 Kopia av gällande tillstånd 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/Ansvarsfull-alkoholservering-Ett-utbildningsmaterial/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/Ansvarsfull-alkoholservering-Ett-utbildningsmaterial/

