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Beskrivning 
av verksamhetens inriktning 

vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

Svara på följande frågor om din verksamhet 

Serveringsställe (område, plats, eller liknande där servering ska ske) 

Vilken typ av verksamhet kommer du att bedriva? 

Åldersgränser 

Utförlig beskrivning av evenemangets inriktning och huvudsakliga målgrupp 

Övriga frågor om din verksamhet 

Miljöförvaltningen
Tillståndsenheten 

Box 7012
402 31 Göteborg

Besöksadress: Gårdavägen 2 

E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se  
Webbplats: www.goteborg.se/serveringstillstand 
Telefon: 031-365 00 00

 Event utomhus   Event inomhus    Annat: ………………………………………….. 

Kommer det finnas någon form av uppträdande? (t.ex. artist, trubadur, DJ etc.) Ja Nej 

Om ja, beskriv 

Kommer biljettförsäljning att ske? Ja Nej 

Kommer biljetter att säljas i entrén? Ja Nej 

Kommer biljetter att säljas via sociala medier? Ja Nej 

Om ja på någon av ovanstående, beskriv 

Kommer du att anlita festfixare, eventbolag? Ja Nej 

Om ja, bifoga avtal med festfixare, eventbolag 

Namn …………………………………………… Organisationsnummer …………………………………………… 

Vid krav om ordningsvakter i ditt tillstånd, kommer du anlita vaktbolag? Ja Nej 

Om ja, ange bolagets namn, organisationsnummer och antal ordningsvakter som ska anlitas. 

Namn …………………………………………… Organisationsnummer ………………………………………… Antal ordningsvakter ………………………………………… 

Gatuadress: 

Namn: 

Vilken ålder krävs för att komma in på din verksamhet? Ingen åldersgräns 

Mobiltelefon: Postnummer och postort: 

Blankett 
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Beskriv hur avgränsningen av serveringsområdet kommer att se ut 

Ex. staket, rep etc. 

Hur kommer evenemanget att marknadsföra? 

Uppge var det marknadsförs, t.ex. på vilka adresser på sociala nätverk. 

Uppge vilka personer som ska vara serveringsansvariga 

Uppge namn och personnummer på de som ska vara serveringsansvariga. Tänk på att serveringsansvariga ska vara över 20 år. 

Underskrift 

Information 

All personal med uppgifter av betydelse för ordning och nykterhet ska vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrd av ett 
bemanningsföretag. Detta gäller såväl köks- och serveringspersonal som entrévärdar. Även personal som både har till uppgift 
att ansvara för garderob och vaka över ordning och nykterhet bör vara anställd av tillståndshavaren.  

Alla kostnader och intäkter i restaurangrörelsen ska bokföras av tillståndshavarens bolag/firma. 
Entréavgifterna ska alltid redovisas i tillståndshavarens bolag/firma.  
Personer som anlitas för marknadsföring av evenemang på restaurangen, artister och artistförmedlare, discjockeys och 
liknande kan anlitas som konsulter. De får dock inte ha något ansvar för ordning och nykterhet. 

Vi rekommenderar att du enbart anlitar företag som har F-skattsedel. 
Om det företag ni anlitar inte har F-skatt måste ni göra skatteavdrag och när det gäller en fysisk person (t.ex. enskild 
näringsidkare), betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. 

Dataskyddsförordningen: När du skickar in din ansökan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter på 
www.goteborg.se/dinapersonuppgifter 

Datum: Namnförtydligande: 

Underskrift av firmatecknare: 
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