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Stadigvarande tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap
Stadigvarande tillstånd för catering till slutna sällskap
Ansökningsregler
Enligt alkohollagen, (2010:1622) innebär
begreppet servering att alkoholdrycker säljs för
förtäring på stället. Enligt 8 kap 1 § samma lag
får servering av alkoholdrycker inte ske utan
serveringstillstånd.
Kommunen har att pröva sökandens lämplighet
ur flera aspekter. Sökande är ett bolag och det
är bolagets bolagsmän som prövas likväl som
bolaget. Restaurangföretaget skall ha
kunskaper om skatter, bokföring, livsmedel,
personal, alkohollagstiftningen med mera.
Sökande skall t ex på ett trovärdigt sätt
redovisa finansiering av rörelsen. En liknande
prövning skall göras om det är en förening som
söker. Kommunen får inte meddela tillstånd
om sökande inte kunnat visa att han/hon
uppfyller kraven i alkohollagen.

Ansökan
För rätt till servering av starköl, vin, andra
jästa alkoholdrycker och spritdrycker till slutna
sällskap krävs tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Tillstånd till slutna sällskap kan meddelas för
servering i förening, företag och kan antingen
vara en så kallad festvånings- eller klubbrättighet. Ett tillstånd kan även avse stadigvarande
tillstånd för servering till slutna sällskap
genom catering, 8 kap 4 §.
För att ansökan om serveringstillstånd skall
kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig
ansökan till kommunen. Timrå har egna ansökningsblanketter för denna typ av serveringstillstånd.

Definition av ”slutna sällskap”
Ett stadigvarande tillstånd för slutna sällskap
kan gälla:







en så kallad klubbrättighet, det vill
säga ett tillstånd för ett visst sällskap
som förening, företag, klubb, personalgrupp etc,
en så kallad festvåningsrättighet är ett
tillstånd till en restaurangrörelse som
på beställning bedriver servering till
olika slutna sällskap,
förening/organisation. En ideell
förening eller stiftelse som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande
organisation. Den skall vidare ha ett
namn som kan särskiljas från andra
och ha antagit stadgar med någorlunda
fullständighet. Sökande skall ha ett
organisationsnummer.

För att det skall vara fråga om slutet sällskap
krävs att medlemskretsen är känd för det
aktuella arrangemanget. Vidare krävs att det
finns ett gemensamt intresse eller annat
innehållsmässigt samband. Något sådant
samband kan normalt inte anses finnas t ex
mellan gäster på ett hotell. En näringsidkare
som bjuder in till fest eller arrangemang kan
inte kalla det slutet sällskap, men det är
däremot ett arrangemang som genomförs på
beställning.
En förening som omfattar en stor del av invånarna på en ort kan inte anses vara slutet sällskap. Inte heller en lokalförening som även är
öppen för medlemmar inom en viss region kan
anses vara slutet sällskap.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Förhållanden, såsom att entréavgifter tas
ut och att lokalen är öppen för nya gäster under
tiden tillställningen pågår, medför att serveringen får anses riktad till allmänheten.

8 kap 12§ AL – sökandes lämplighet

Den som bedriver cateringverksamhet ska ha
ett eget kök för tillredning av mat för att få
stadigvarande serveringstillstånd. Om catering
ska ske till en annan kommun behövs inte ett
särskilt kök i den kommunen. Däremot måste
ett separat tillstånd för catering till slutna
sällskap finnas i den aktuella kommunen.

Serveringstillstånd får endast meddelas den
som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden samt
omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att verksamheten kommer
att drivas i enlighet med de krav som ställs upp
i denna lag.

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla varje
cateringtillfälle till den kommun där catering
ska ske. Anmälan skall innehålla uppgifter om
tidpunkt, typ av arrangemang, antal gäster,
serveringsansvarig samt vilken lokal som skall
användas.

De krav som måste uppfyllas är således att för
en fest skall det finnas en bokning gjord i
förväg – uppgifter har lämnats om grupp/sällskap och antal personer. Det är inte tillåtet att
grupp/sällskap bildas i serveringslokalen.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa
att han eller hon har de kunskaper om denna
lag och anslutande föreskrifter som krävs för
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

8 kap 14 § AL – lokal/kök
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Det finns inga preciserade krav i
alkohollagen avseende kök vid servering till
slutna sällskap.
Vid servering av alkoholdrycker skall alltid
tillagad eller på annat sätt tillredd mat finnas
att tillgå.

8 kap 4 § AL – Catering
Den som bedriver cateringverksamhet för
slutna sällskap kan meddelas stadigvarande
serveringstillstånd. Servering till slutna
sällskap får då ske under förutsättning att den
lokal där serveringen äger rum för varje
tillfälle anmäls till och godkänns av
kommunen.

Lokalen skall vara godkänd av Räddningstjänsten. Anmälan görs på särskild anmälningsblankett.

Prövningsavgift
Enligt alkohollagen äger kommunen rätt att ta
ut prövningsavgift för att behandla en ansökan
om serveringstillstånd. Ett sådant serveringstillstånd gäller sedan tillsvidare under förutsättning av att serveringen bedrivs i enlighet
med alkohollagens bestämmelser. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan
skulle avslås.

Handläggningstider
Beslut om tillstånd för servering till slutna
sällskap fattas av socialchefen. En sådan ansökan blir föremål för en omfattande utredning
och skall bland annat remitteras till andra myndigheter som polis, miljöförvaltning, skattemyndighet, räddningstjänst och Kronofogden
för yttrande.
Den normala handläggningstiden kan
uppskattas till ca två månader

Ansökan om serveringstillstånd skickas till: Timrå kommun, Socialkontoret, 861 82 Timrå Kommun
eller: sociala@timra.se. För administrativa frågor ring 060-16 31 00.
Blanketter hittar du via hemsidan www.timra.se, se Självservice
Avgifter betalar du in till: Timrå kommuns bankgiro: 5672-9387. Ange även 6100 0000.31160.26700
Bifoga kvitto/betalningsbekräftelse till din ansökan.
Timrå kommun anlitar Sundsvalls enhet för serveringstillstånd för utredningar och tillsyn.
Frågor om serveringstillstånd kan ställas till handläggare:
Ruth Jonsson, 060-19 10 73
Urban Edlund, 060-19 12 06

