Ansökan & beslut
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
Enligt 8 kap. 2 § alkohollag (2010:1622)
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Ansökan avser servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap.
Sökande

DNR:

Namn (t.ex. arrangerande förening)

Personnummer/Organisationsnummer

Adress (utdelningsadress)

Postnummer

Ort

Telefon (även riktnummer), mobil

Fax nr (även riktnummer)

E-postadress

Kontaktperson

Serveringsställe
Namn på lokal
Adress

Postnummer

Ort

Serveringstider
Datum då servering ska ske, max 4 tillfällen inom 6 månader – måste vara i samma lokal

Serveringens omfattning

Till vilka ska alkoholserveringen ske ( t.ex. medlemmar i förening, företag)
Tillställningens art (t.ex. medlemsfest, kundarrangemang, bröllop)

Beräknat antal gäster

Vilken lagad varm mat ska serveras

Vem levererar maten

Sökanden
Ansökan avser servering av

Spritdrycker

Cateringfirma

Klockslag då alkoholservering påbörjas resp avslutas (senast kl. 01.00)

Vin

Serveringsansvarig

Starköl

Andra jästa alkoholdrycker

Personnummer och namn (Denna person ska finnas på plats hela tiden serveringen pågår)

Avgift
Betala in ansökningsavgiften 900 kr till Jönköpings kommun på bankgiro 341-9363. Ange avsändare och
”konto 850201 31392 50510” på betalningsavin. Kvitto på betald avgift ska bifogas ansökan.
Sökandes namnteckning
Ort och datum

Sökandes namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Kommunens beslut
Beslutanderätten vid ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod har av
socialnämnden i Jönköpings kommun delegerats till handläggare vid Tillståndsenheten.
Ansökan inkommet datum

Diarienummer

Beslut/villkor

Beviljas

Beviljas inte

Socialtjänsten AMS nov 2012

Beslutsdatum

Underskrift av beslutsfattare

Namnförtydligande

Observera! Detta tillstånd ger enbart rätt att servera alkoholdrycker inhandlade på systembolaget.
Information om behandling av personuppgifter
För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i denna blankett
samtycker du till att personuppgiftsbehandling utförs. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till
oss, få besked om vilka uppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de
personuppgifter vi behandlar.
Ansökan skickas tillsammans med ev. bilaga till: Jönköping kommun, Tillståndsenheten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping

Jönköpings kommun
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Telefon:

036-10 53 94
036-10 24 27
036-10 53 69

Bankgiro:
E-post:
Org. nr:

341-9363
tillstand@jonkoping.se
212000-0530

