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Anvisning till

ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker
vid enstaka tillfälle till slutet sällskap

8 kap 2 § alkohollagen

Så här ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap för en förening
Om du vill servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap mot betalning måste du
ansöka om ett serveringstillstånd. I Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö är det Tillståndsenheten i Göteborg som
utreder detta.
Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan
kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar.
Skicka in dem via post, e-post eller e-tjänsten.

På vår hemsida www.goteborg.se/serveringstillstand hittar du alla blanketter och information.
Du kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller fylla i blanketterna och skriva ut dem direkt från
hemsidan.
Handlingar du ska skicka med din ansökan:
1.
2.

Ansökningsblankett (blankett D)
Ansökningsblanketten ska vara ifylld och undertecknad av behörig person.

Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift
Du måste betala in ansökningsavgiften innan tillståndsenheten behandlar din ansökan.
Ansökningsavgiften är 500 kr plus 100 kr för varje tillfälle som du ansöker om.

Om du ansöker om tre tillfällen betalar du alltså 500 + 100 + 100 + 100 = 800 kr. Du ska
betala in ansökningsavgiften till Bankgiro 338-7537. Skicka därefter in kvittot på inbetald
ansökningsavgift.

3.

4.

Föreningar kan söka för max 12 tillfällen per år.
Du får inte tillbaka pengarna om du får avslag (nej) på din ansökan.

Protokoll
Skicka in ett protokoll som visar vilka som är med i styrelsen och vem som har rätt att
skriva under dokument för föreningen.

Senaste verksamhetsberättelse
För att få tillstånd behöver föreningen ha varit verksam i minst ett år. Du behöver skicka in
en verksamhetsberättelse där tillståndsenheten kan läsa om föreningens tidigare
verksamhet.
Verksamhetsberättelsen behöver du bara skicka in första gången som du ansöker om
serveringstillstånd.
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5.

Kunskap i svensk alkohollagstiftning
För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande
inflytande i verksamheten har kunskap i svensk alkohollagstiftning. Du som söker tillstånd
ska därför göra ett kunskapsprov hos tillståndsenheten.
Avgiften för kunskapsprovet är 1 350 kr per provtillfälle och du ska betala in avgiften på
Bankgiro 338-7537. Efter du har betalt ska du skicka kopia på inbetalningen till din
handläggare som därefter bokar tid för prov.

Ett kunskapsprov är giltigt i 5 år. Har ni redan gjort kunskapsprovet skicka då in ert intyg
till tillståndsenheten.

6.

7.

8.

För mer information om provet, gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

Dispositionsrätt
Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) lokalen där serveringen ska ske.
Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet eller en kopia på
dispositionsrätten.
Tillstånd offentlig tillställning
Om föreningen har ansökt om tillstånd för offentlig tillställning hos Polisen ska du skicka
in beslutet tillsammans med ansökan.
SUS (gäller endast studentföreningar)
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering ska de som är serveringsansvariga
vid studentföreningar genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (SUS) för att få
servera alkohol vid sina arrangemang.
Bifoga kursintyg från utbildningen för de som ska vara serveringsansvariga.

För mer information om SUS-utbildningen, gå in på bit.ly/susutbildning

Ändringar lokal eller datum
Om datum eller lokal ändras för tillstånd du fått, måste du skicka in en ny ansökan och betala en
ny ansökningsavgift.
Om du har frågor kan du vända dig till din handläggare eller kontakta oss genom
kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 eller miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se.

Ansökan skickas till:
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
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