ANSÖKAN - BESLUT
enligt alkohollagen (1994:1738) rörande
servering av spritdrycker, vin och starköl vid
enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet
sällskap

Namn (fysisk person: efternamn, alla förnamn; juridisk person: firmanamn)

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress (motsvarande)

Telefon (även riktnummer)

Sökande

Serveringsställe

Ansökan avser servering av

Önskad
servering
Önskad
serveringstid

starköl

Datum

 vin

 spritdrycker

Tillställningens art

Beräknat antal gäster

Servering ska påbörjas kl.

Avslutas kl.

Lagad mat tillhandahålls:

 ja
Om maten inte tillagas på serveringsstället uppge vem som levererar maten:
Efternamn, förnamn

Serveringsansvarig
person

Postadress
Telefon dagtid:

Övrigt

Personnummer:

Telefon kvällstid:

E-postadress:

Tillstånd till sluten servering på här avsett
serveringsställe har tidigare meddelats sökanden
Datum för senaste beslut:

planskiss för serveringsområde bifogas

Förteckning över gäster bifogas

Ort, datum

Underskrift
Underskrift (För aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Erforderliga uppgifter för bedömning av detta ärende kan komma att inhämtas från andra
Viktig information! myndigheter, t ex polisen, skattemyndighet, kronofogdemyndigheten, brandförsvaret, miljö
och hälsoskyddsmyndighet m fl. Uppgifterna kommer också att behandlas i nödvändiga
register.

Socialnämndens beslut
Tillstånd meddelas
⏐Beslutsdatum
 enligt ansökan

⏐Underskrift

 Annat beslut

Besöksadress:
Doktorsvägen 3
Postadress:
533 80 Götene

Telefon:
0511- 38 60 00 växel
Telefax:
0511- 595 95
E-post individnamnden@gotene.se

Bankgiro
5824-9817
Postgiro
12 14 73-3
Org nr 212000-1652

Råd och anvisningar för servering till slutet sällskap
Allmänt

Enligt 6 kap 1 § alkohollagen får servering av spritdrycker, vin
och starköl endast ske om tillstånd har meddelats.

Ansökan

OBS! ärendet handläggs först att ansökningsavgiften erlagts.

Matutbud

Vid tillställningen ska lagad mat tillhandhållas. Lagad mat kan i
sin enklaste form vara olika pajer, pyttipanna etc.

Den som har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett
Inköp av
spritdrycker, vin och enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod får endast göra
sina inköp från Systembolaget (ny regel från den 1 juli 2001)
starköl
Alkoholfritt
alternativ

Vid servering av alkoholdrycker ska lämpliga alkoholfria drycker
finnas. Urvalet kan bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl,
juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.

Priserna på drycker

Priserna får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för
varan jämte skäligt tillägg. Priserna får inte heller sättas så att
försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas.

Serveringsförbud

Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte
heller de som är ”märkbart påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel”.

Animeringsförbud
mm

Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att
tillåta att utlämnad alkoholdryck medföres från serveringsstället.

Förtärings- och
förvaringsförbud

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än
de som har inköpts av tillståndshavaren. Gäst eller annan person
får med andra ord inte föra med sig egna alkoholdrycker till
tillställningen.

Serveringstid

Serveringen får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl.
01.00. Kommunen kan dock förordna om andra tider.

Stängningstid

Serveringsställe ska vara utrymt senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.

Redovisningsuppgift Uppgift om försäljningens storlek ska lämnas på begäran av
kommunen i samband med att tillstånd meddelas.
Upplysningar

Lämnas av socialnämnden i Götene 0511-38 61 10

