Sida 1

Ansökan om tillfälligt tillstånd
för servering av alkoholdrycker
till slutet sällskap
8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622)

Ansökningar om serveringstillstånd i Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av
alkohol- och tobaksenheten i Motala. Ansökan ska dock skickas till den kommun där du söker serveringstillstånd.
Uppgifter om adress, avgifter, betalning, handläggningstid, riktlinjer och beslutsinstans hittar du på respektive
kommuns webbplats.
Sökande
Firma/Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon (även riktnummer)

Kontaktperson (behörig firmatecknare)

Mobiltelefon

E-postadress

Fax

Serveringsställe

Namn på serveringsstället

Restaurangnummer

Adress

Telefon (även riktnummer)

Serveringslokaler
Inomhus

Utomhus

Inomhus
Lokaler där alkoholservering ska ske (t.ex. matsal eller pub)
Högsta antal personer i serveringslokalen
Antal sittplatser i serveringslokalen
Utomhus
Antal sittplatser på uteserveringen

Till ansökan ska du även bifoga ett antal handlingar, se checklista på www.motala.se/serveringstillstand.

Ansökningar om serveringstillstånd i Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspång handläggs av alkohol- och tobaksenheten i Motala. Uppgifter om avgifter,
betalning, handläggningstid, riktlinjer och beslutsinstans hittar du på respektive kommuns webbplats.
Postadress
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Postadress
Mjölby kommun
Omsorgs-och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Postadress
Boxholm kommun
Social- och myndighetsnämnden
Box 79, 590 10 Boxholm

Postadress
Vadstena kommun
Social sektor
592 80 Vadstena

Postadress
Ödeshög kommun
Socialkontoret
599 80 Ödeshög

Postadress
Finspång kommun
Social samhällssektor
612 80 Finspång

Sida 2
Serveringens omfattning

Serveringen ska ske till följande slutna sällskap

Beräknat antal gäster

Typ av tillställning (t.ex. bröllop, 50-årskalas)
Förutom servering av alkoholdrycker ska det serveras (meny)
Inomhus
Fr.o.m. datum:

T.o.m. datum:

Utomhus
Fr.o.m. datum:

T.o.m. datum:

Alkoholdrycker som önskas serveras
Spritdrycker

Vin

Andra jästa alkoholdrycker
(t.ex. cider eller fruktviner)

Starköl

Serveringstider
Inomhus

Påbörjas tidigast kl.

Avslutas senast kl.

Utomhus
Påbörjas tidigast kl.

Avslutas senast kl.

Underskrift (av behörig firmatecknare)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Till ansökan ska du även bifoga ett antal handlingar, se checklista på www.motala.se/serveringstillstand.

Ansökningar om serveringstillstånd i Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspång handläggs av alkohol- och tobaksenheten i Motala. Uppgifter om avgifter,
betalning, handläggningstid, riktlinjer och beslutsinstans hittar du på respektive kommuns webbplats.
Postadress
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Postadress
Mjölby kommun
Omsorgs-och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Postadress
Boxholm kommun
Social- och myndighetsnämnden
Box 79, 590 10 Boxholm

Postadress
Vadstena kommun
Social sektor
592 80 Vadstena

Postadress
Ödeshög kommun
Socialkontoret
599 80 Ödeshög

Postadress
Finspång kommun
Social samhällssektor
612 80 Finspång

Information enligt dataskyddsförordningen
GDPR (2016/679)
De personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om tillstånd registreras i kommunernas
datasystem AlkT (alkohol) och OL2 (tobak) och behandlas av respektive kommuns nämnder för
beslut om tillstånd.
Mottagare av personuppgifterna är kommunens alkoholhandläggare/delegater. Uppgifter kan
lämnas ut till Polis, Länsstyrelse, Folkhälsomyndighet, Kronofogdemyndighet, Räddningstjänst,
Miljö– och hälsoskyddsenhet, Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och beslutande nämnd. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e vars betydelse
är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Personuppgifterna lagras i enlighet med förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner. Du har rätt att
få reda på vilken information som finns registrerad om dig. Ansvarige är också skyldig att snarast
rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Tillhandahållandet av personuppgifter är
nödvändigt under tillståndsförfarandet.
Uppgifter kan lämnas av respektive kommuns Dataskyddsombud.
Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den, kan du vända dig till
tillsynsmyndigheten – Datainspektionen. Där kan du också få mer information om behandling av
personuppgifter och dataskyddsförordningen.

Boxholm Kommun:

Finspång Kommun:

Mjölby Kommun:

Boxholm Kommun
Social- och myndighetsnämnd
590 10 Boxholm

Finspång Kommun
Sektor samhällsbyggnad
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Mjölby Kommun
Omsorgs- och Socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Motala kommun:

Vadstena Kommun:

Ödeshög Kommun:

Motala Kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

Vadstena Kommun
Socialnämnden
592 80 Vadstena

Ödeshög Kommun
Socialnämnden
599 80 Ödeshög

