Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak

Checklista på bilagor som ska bifogas till ansökan
om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap
Ansökan görs genom E-tjänst eller Word-dokument på Region Gotlands hemsida,
www.gotland.se/alkoholtillstånd

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap skickar du in en
skriftlig ansökan till Tillståndsmyndigheten vid Region Gotland. Ansökan ska vara
undertecknad av firmatecknare. Om ni använder er av ombud ska fullmakt i original
bifogas. Tillsammans med ansökan bifogas nedan angivna handlingar. Utredning
inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.
1. Ansökan
2. Kvitto för inbetald ansökningsavgift. Avgiften betalas in på plusgiro
189750-3 eller bankgiro 339-8328, märk betalningen ”Ansvar 1571”.
3. Dispositionsrätt. Du ska kunna uppvisa att du har rätt att disponera
marken, lokalen eller området där serveringen ska ske. Bevis på detta kan
vara kopia på hyreskontrakt eller en kopia på dispositionsrätten. Om det är
allmän mark som används för ditt evenemang ska upplåtelseavtal skickas
med.
4. Beskrivning av det slutna sällskapet. För att det ska kunna vara fråga
om ett slutet sällskap krävs bland annat att medlemskretsen är av
begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Innan
tillställningen börjar ska arrangören veta exakt vilka personer som kommer.
Det innebär att arrangören på ett lämpligt sätt tar emot anmälningar från de
personer som kommer att delta.
Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en
lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar
inom en viss region eller inom landet kan normalt inte anses vara ett slutet
sällskap. Annonsering som vänder sig till allmänheten är inte tillåten.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte
tillhör det slutna sällskapet. Om medlemskap kan lösas i entrén eller om
entréavgift tas ut innebär det att serveringen bedrivs till allmänheten.
Det är tillståndshavarens ansvar att de lokaler som används för servering
är lämpliga och uppfyller krav på säkerhet vad gäller ordning, brandskydd
och utrymningsvägar samt hygien.
5. Kopia av tillstånd. Om du har ett stadigvarande tillstånd i en annan
kommun än Gotland ska du skicka in en kopia av tillståndet.
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