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Anvisningar för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

Detta menas med slutet sällskap:  

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg (t ex. en 

förening, klubb, företag eller gäster vid bröllop eller födelsedag). Lokalen får inte vara öppen 

för nya gäster under tillställningen. Om personkretsen inte är begränsad anses det som 

servering till allmänheten. Det tillfälliga serveringstillståndet innebär att man får servera 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot någon form av betalning. 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 

1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 

2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 

av dryckerna och, 

3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker. 

Samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan 

tillstånd. 

Alla ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska innehålla 

dokument gällande: 

1. Sökande: 

 Personnummer, namn, adress och telefonnummer. 

 Om sökanden är en förening ska stadgar och styrelseprotokoll, eller andra 

handlingar av vilka det framkommer vilka som sitter i styrelsen och vilka 

befogenheter dessa har skickas med. 

 Om sökanden är ett företag ska registreringsbevis skickas med. 

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader. 

 

2. Serveringsstället: 

 Serveringsställets namn och gatuadress. 

 Hyreskontrakt eller annan bekräftelse på att sökanden har rätt att använda 

lokalen.  

 

3. Serveringens omfattning, mat- och dryckesutbud: 

 Tillställningens art (vem serveringen ska ske till samt vad tillställningen avser). 

 Serveringstid (klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas) 

 Meny över mat- och dryckesutbudet. 

 

4. Servering av alkohol (serveringsansvariga): 

 Förteckning över personer som man utser som serveringsansvariga med namn 

och personnummer. Dessa personer ska ha fyllt 20 år. 
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5. Kunskap och lämplighet: 

 Notera att om man söker tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap mer 

än vid ett enstaka tillfälle måste det visas att man har kunskaper i alkohollagen. 

Detta innebär att vid en upprepad ansökan kommer man att behöva visa på sina 

kunskaper genom att avlägga prov. Den som redan har avlagt kunskapsprov 

(de senaste tre åren) eller har gällande serveringstillstånd är befriad från att 

avlägga prov. 

 Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd i dag, ska tillståndsbevis bifogas. 

Om bolaget inte har serveringstillstånd måste sökande göra ett kunskapsprov i 

alkohollagen alternativt om man kan uppvisa ett godkänt prov som man avlagt 

inom en treårsperiod. Bokning av provtillfälle sker efter att ansökan inkommit 

till tillståndsenheten. 

 

6. Allmänt om tillfälliga tillstånd till slutna sällskap: 

 Ansökan omfattar endast ett tillfälle per ansökan. Vid servering som är 

regelbundet återkommande ska ansökan om stadigvarande servering lämnas in. 

 


