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ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT SERVERINGSTILLSTÅND TILL  
SLUTET SÄLLSKAP 
 

 

Så här gör du för att ansöka 
 
För att tillståndsenheten skall kunna bedöma ansökan och fatta beslut om serveringstillstånd 
är det viktigt att efterfrågade handlingar bifogas till ansökan. 
 
Ansökan remitteras därefter till polisen, skatteverket, miljökontor och räddningstjänsten 
med flera, för yttranden.  
 
Normal handläggningstid för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är 
högst 2 veckor från det att begärda handlingar lämnats in. 
   
Observera att ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare. 
 

Börja med att noggrant läsa anvisningarna för det tillstånd du avser att söka. 

Där ser du vilka handlingar vi behöver få in från dig som söker. 

 

Till din hjälp finns även en checklista för det tillstånd du söker, den är tänkt att vara ett hjälpmedel 

för att bocka av de handlingar du samlat på dig. 

 

Först när du samlat ihop alla handlingar görs ansökan via våra e-tjänster. 
 
Det är möjligt att komplettera med handlingar vid ett senare tillfälle via e-tjänsten. 

                                                      
Efter att ansökan gjorts kommer det en faktura på ansökningsavgiften. (Aktuell taxa finns på 
hemsidan). 
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Vad är ett slutet sällskap? 
 

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt 
intresse utöver den aktuella tillställningen med alkoholservering, t ex medlemskap i en 
förening/sammanslutning eller anställda i ett företag, en familj (bröllop, 50-årsfest osv). 
 
Förening, eller stiftelse, som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den 
skall även ha ett namn som kan särskiljas från andra samt ha antagit stadgar och styrelse. 

• Om medlemskap kan lösas i entrén till aktuellt arrangemanget är det inte ett slutet sällskap. 
• Det skall finnas ett innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet.  
• Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort, eller en lokalförening som är  

öppen för organisationens samtliga medlemmar inom regionen, eller inom landet, kan inte 
anses vara slutna sällskap.  

• Annonsering i massmedia anses inte vara riktad till slutet sällskap utan till allmänheten.             
Även utformningen av en inbjudan kan vara avgörande 

Lämplighetsprövning 
Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.  
 
Kunskap i alkohollagstiftningen måste generellt finnas hos personerna med betydande 
inflytande. Ett kunskapsprov kan komma att krävas. De grundläggande reglerna i  
 

Kök och mat 
Vid servering till slutet sällskap finns inget krav på köket. Tillgång till lagad/tillredd mat är 
dock alltid en grundförutsättning för att få serveringstillstånd. 
 

Tillfälligt eller stadigvarande tillstånd? 
Tillfälliga tillstånd kan gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Med enstaka tidsperiod 
avses enligt praxis från några dagar upp till ett par månader (max 3 månader). 

 

Till ansökan skall bifogas:  
 

1. Föreningens stadgar  
 

2. Utdrag ur det senaste årsmötesprotokollet, som visar styrelsens sammansättning (namn, 
personnummer och uppdrag) 
 

3. Det senaste årets verksamhetsberättelse för er verksamhet 
 

4. En kopia av inbjudan, affisch, annons 
 

5. Registreringsbevis från Bolagsverket (om sökanden är ett företag) 
Registreringsbeviset får inte vara äldre än fem (5) år. 
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6. Kunskapsprov 
Ett kunskapsprov avläggs hos tillståndsenheten. Provet är personligt och gäller i fem (5) år. 
Provet görs på dator.  
 
Det tillkommer en kostnad för genomfört kunskapsprov. Om provet inte skulle bli godkänt 
finns det möjlighet för sökande att göra om provet två gånger. Max. tre provtillfällen per 
ansökan.  

 
7. Kopia av hyresavtal för lokalen 

Berör ansökan en uteservering/serveringstält skall markägarens tillstånd att nyttja marken 
bifogas.  
Ett tält för servering ska vara godkänt enligt vad som anges i Statens räddningsverks 
föreskrifter (SRVFS 1995:1) om besiktning av samlingstält. 
 

8. En planritning över serveringslokalen 
En skalenlig planritning i A3- eller A4-format bifogas. Ritningen behöver inte vara 
arkitektritad, men skall vara måttsatt i meter. Det måste gå att få riktiga mått från ritningen. 

 
9. Meny 

Arrangemanget skall kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.                          
Menyn ska bestå av ett varierat utbud av ett flertal rätter, som serveras under hela 
öppethållandetiden. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar.  
 
Serveringen ska även saluföra ett jämförbart utbud av lättdrycker som utbudet av 
alkoholdrycker. 
Bifoga en prissatt kopia av menyn på maträtter och er dryckesmeny. 
 

10. Verksamhetsbeskrivning 
Det är viktigt att din verksamhetsbeskrivning är utförlig och beskrivande för hur du tänker 
driva din verksamhet. 

 
Ansökan görs via e-tjänsten på Tillståndsenhetens hemsida. 
 
 

 
 
 


