Förvaltningen för individ- och familjeomsorg

Anvisningar för tillfällig servering av alkoholdrycker
till slutet sällskap
Ansökan
Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen(2010:1622) får servering av alkoholdrycker inte
ske utan serveringstillstånd. Ansökan om tillstånd görs hos förvaltningen för
individ- och familjeomsorg. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 14
dagar innan tillställningen ska äga rum. Tillstånd kan meddelas för förening,
företag eller annat slutet sällskap.
Ansökningsavgift
Aktuell ansökningsavgift går att finna på kommunens hemsida.
Ansökningsavgiften ska betalas in på Alvesta kommuns bankgirokonto 58711797. Kopia på inbetalningskvittot ska skickas in tillsammans med ansökan.
Slutet sällskap
Vid prövning av serveringstillstånd ska det slutna sällskapet uppfylla följande
krav:
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av
gemensamt intresse i förening, företag eller annan sammanslutning utöver
den aktuella tillställningen.
Innan tillställningen börjar ska arrangören veta vilka som kommer. Detta
innebär att förhandsanmälan ska ske. Sökanden ska på begäran av
kommunen kunna lämna en deltagarlista.
Serveringslokalen får inte vara öppen för nya gäster under pågående
tillställning.
Annonsering på internet, massmedia, på informationstavlor, i flygblad
eller liknande är inte tillåtet.
Lagad mat ska serveras vid tillställningen.
Serveringen ska avslutas senast kl. 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt
senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Förening
Förening som söker tillstånd ska ha stadgar. Till ansökan ska bifogas:
Stadgar
Senaste verksamhetsberättelse
Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar
föreningens firma.
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Övrigt
Den som har tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller
under en enstaka tidsperiod får endast göra inköp hos detaljhandelsbolaget
(Systembolaget), inte hos partihandel.
Har du frågor?
För mer information kontakta kommunens alkoholhandläggare.
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