Vad du ska tänka på när du vill servera/ sälja
alkoholdrycker till slutet sällskap

När du inte behöver
tillstånd

Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om du uppfyller alla tre punkterna
nedan:
1. Vid enstaka tillfälle för särskilt inbjudna personer
2. Serveringen av mat och dryck sker utan vinstintresse (gästerna betalar
endast inköpspris för dryckerna)
3. Lokalen där festen hålls är inte en lokal där det vanligtvis sker
yrkesmässig försäljning av alkohol
UPPFYLLER DU DESSA KRAV FÖR DIN SERVERING AV ALKOHOL
BEHÖVER DU INTE LÄSA LÄNGRE !

Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer. Det kan vara en
förening, klubb, företag, inbjudna släktingar, vänner och kollegor
1. Det skall finnas ett gemensamt intresse eller samband mellan
medlemmarna
2. Medlemskap skall inte kunna lösas i entrén
3. Tillställningen får inte annonseras så att allmänheten har tillträde.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du i högerspalten under rubriken
”Ansökningsblanketter”.
I samband med ansökan ska du bifoga följande med Ansökningsblanketten;
Deltagarlista
Hyreskontrakt eller annan bekräftelse på att sökanden har rätt att
använda lokalen
Intyg om godkänt kunskapsprov

Om sökanden är en förening ska även följande bifogas ansökan;
Stadgar
Senaste verksamhetsberättelse
Protokoll som visar styrelsens sammansättning och firmatecknare
Personnummer på samtliga som ingår i styrelsen

Kunskapsprov

Du måste kunna uppvisa intyg om godkänt kunskapsprov vid ansökan. Om du inte
har skrivit kunskapsprovet tidigare kan du ringa Tillståndsenheten för att boka tid
för detta. Innan du bokar tid för prov måste du skicka in ansökan samt betala
ansökningsavgiften.

Inköp av
alkoholdrycker

Inköp av alkoholdrycker, starköl, vin och sprit, får endast göras hos
Systembolaget.

Prissättning

Priserna får inte sättas lägre än inköpspriset.

Alkoholfritt alternativ

Lättdrycker (högst 2,25%) ska finnas.

Mat

Lagad mat ska serveras vid tillställningen. Den kan vara i enkel form t ex paj,
pyttipanna.

Egna alkoholdrycker

Inga andra alkoholdrycker får finnas vid tillställningen än de som köpts in för
försäljning/servering. Gästerna får alltså inte ta med sig egna drycker.
Alkoholdrycker får inte heller tas med från serveringsstället av gäster.

Serveringsansvarig

Den som är serveringsansvarig ska ha tillsyn över alkoholserveringen och vara
närvarande under serveringstiden. Den som är serveringsansvarig skall ha fyllt
20 år och vara lämplig för uppgiften. Serveringen bör ske inom en avgränsad del
av lokalen med tanke på tillsynsansvaret.

Serveringsförbud

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

