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Inledning

Dokumentet är en tillämpningsanvisning för information om serveringstillstånd.
Tillämpningsanvisningen syftar till att specificera den informationsmängd som en producent eller konsument behöver
hantera för att tillmötesgå behovet för hantering av serveringstillstånd.
Tillämpningsanvisningen begränsar inte möjligheten att tillföra ytterligare information som är frivillig enligt
tjänsternas tjänstekontraktsbeskrivningar och inte specificeras i denna anvisning.
Detta dokument kompletterar reglerna i de tekniska kontrakten. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter ska
m.a.o. följa såväl de maskintolkbara reglerna i de tekniska kontrakten, så väl som de regler som uttrycks verbalt i detta
dokument och tjänstekontraktens specifikationer.

2 Versionsinformation
Detta dokument beskriver version 0.1

2.1

Refererade tjänstekontrakt och versioner

Denna anvisning omfattar följande tjänstekontrakt:
Tjänstekontrakt / domännamn / version
för mer information kring ingående tjänstekontrakt se respektive tjänstekontraktsbeskrivning, se referens [R1]

3 Tillämpningsanvisning krav och regler
Tjänstekonsumenter ska ange de begärda parametrarna enligt anvisningar för begäran.
Tjänsteproducent ska returnera de begärda parametrarna enligt anvisningar för svaret.
Denna tillämpningsanvisning specificerar den minsta informationsmängd som en konsument ska hantera. Utöver
detta ger använda kontrakt möjlighet att tillföra ytterligare information som är frivillig utan att denna
tillämpningsanvisning hindrar detta.

4 Anvisningar
Då val av tekniskt format är inte klart kan inte denna anvisning beskriva detta för tillfället.
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Skicka svar
Begäran

4.1.2 Svar
4.2

Hämta formulär

4.2.1 Begäran
4.2.2 Svar
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Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid
6/16

Tillämpningsanvisning - Tillväxtdata för barn och ungdom
Version: 1.0
Diarienummer:

Id

1

Text

Typ

Uppgift om
ägarförhållande
n

MultimediaT
ype

Uppgifter om
kunskap om
alkohollagen

CVType

Obli
gato
risk
Ja

Ja

Författare:
Dokumentägare:

Beskrivning

Senast ändrad

Regler

Nedan bifogar du handlingar som styrker vilka
fysiska personer som finns bakom
organisationsnumret. Syftet med denna
informationsinsamling är att identifiera de
personer som har betydande inflytande över
verksamheten så dessa kan inkluderas i
prövningen.
Beskrivande text:
För att få ett serveringstillstånd behöver du eller
annan person som är ansvarig i företaget ha
kunskap om ansvarsfull alkoholservering och
alkohollagen. Denna kunskap kan du visa på
flera sätt.
Giltiga värden:
 1 = Jag eller annan person som är
ansvarig i företaget har genomfört och
fått godkänt på Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov under de senaste 3 åren
 2 = Jag eller annan person som är
ansvarig i företaget driver företag med
gällande serveringstillstånd idag
 3 = Jag eller annan person som är
ansvarig i företaget behöver skriva
kunskapsprov
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.

2

Personnummer

Inera AB

String

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Ja

Beskrivande text:
Personnummer till den person i företaget som
har genomfört och fått godkänt på
Folkhälsomyndighetens kunskapsprov under de
senaste 3 åren.

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Visas vid val 1 (Jag
eller annan person
som är ansvarig i
bolaget har
genomfört och fått
godkänt på
Folkhälsomyndighet
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ens kunskapsprov
under de senaste 3
åren) på föregående
fråga
3

Organisationsn
ummer

String

Ja

Beskrivande text:
Vilket företag med gällande serveringstillstånd
driver du eller annan person som är ansvarig i
företaget idag?
Om du eller annan företrädare för företaget har
ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar
den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att
ifrågasätta kunskaperna, kan det vara så att
kunskaperna inte behöver styrkas med ett
kunskapsprov.

Visas vid val 2 (Jag
eller annan person
som är ansvarig i
bolaget driver
företag med gällande
serveringstillstånd
idag) på frågan
”Uppgifter om
kunskap om
alkohollagen”

4

Finansiering

CVType

Ja

Giltiga värden:
 1 = Egna medel
 2 = Banklån
 3 = Privatlån
 4 = Annan finansiering (exempelvis
Almilån, Bryggerilån eller Revers)

Fler än ett val kan
anges

En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
5

Egna medel

String

Ja

Bank och kontonummer
Belopp (kr)
Bifoga handling: Kontoutdrag

Visas vid val 1 (Egna
medel) på frågan
”Finansiering”

6

Banklån

String

Ja

Långivare
Belopp
Bifoga handling: Lånebevis för banklån

Visas vid val 2
(Banklån) på frågan
”Finansiering”

7

Privatlån

String

Ja

Långivare
Belopp
Bifoga handling: Lånebevis för banklån

Visas vid val 3
(Privatlån) på frågan
”Finansiering”
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8

Annan
finansiering

String

Ja

Långivare
Belopp
Bifoga handling: Lånebevis för banklån

9

Upplysningar
angående
finansiering

CVType

Nej

Beskrivande text:
Du kan välja att bifoga en budget som
bilaga. Markera "Nej" om du inte vill bifoga en
budget

Senast ändrad

Visas vid val 4
(Annan finansiering)
på frågan
”Finansiering”

Giltiga värden:
 1 = Ja, jag vill bifoga en fil
 2 = Ja, jag vill fylla i manuellt
 3 = Nej
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
10

Bifoga budget
för första
verksamhetsåre
t

MultimediaT
ype

Ja

Visas vid val 1 (Ja,
jag vill bifoga budget
som fil) på frågan
”Upplysningar
angående
finansiering”

11

Budget
inkomster,
Budget utgifter

String

Ja

Visas vid val 2 (Ja,
jag vill fylla i
manuellt) på frågan
”Upplysningar
angående
finansiering”

12

Serveringsställe
ts namn

String

Ja

Beskrivande text:
Serveringställets namn är det namn du skyltar
med till kund

13

Är
serveringställets
besöksadress en
annan än

CVType

Ja

Giltiga värden:
 1 = Ja
 2 = Nej
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14

företagets
adress?
Gatuadress

String

Ja

Visas vid val "Ja" på
föregående fråga

15

Postnummer

String

Ja

Visas vid val "Ja" på
fråga ”Är
serveringställets
besöksadress en
annan än företagets
adress?”

16

Postort

String

Ja

Visas vid val "Ja" på
föregående fråga ”Är
serveringställets
besöksadress en
annan än företagets
adress?”

17

Telefonnummer

String

Ja

Visas vid val "Ja" på
föregående fråga ”Är
serveringställets
besöksadress en
annan än företagets
adress?”

18

Hemsida

String

Ja

19

Fastighetsbetec
kning

String

Ja

20

Antal sittplatser
inomhus?

String

Ja

21

Antal sittplatsen
på eventuell
uteservering?

String

Ja

22

Maximalt antal
personer

String

Ja
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inklusive
personal som
kommer att
vistas i lokalen
samtidigt?
23

Planritning

MultimediaT
ype

Ja

Beskrivande text:
Du behöver visa var i lokalen du kommer att
servera alkohol genom att på en planritning visa
vilken del som är serveringsyta. Planerar du att
ha uteservering behöver planritningen även visa
serveringsyta utomhus. Planerar du att servera
alkohol på flera våningsplan behöver du visa
serveringsyta för alla våningsplan. Du får inte
servera alkohol utanför serveringsytan och dina
gäster får inte heller ta med sig alkohol till de
delar av lokalen som inte är serveringsyta.
Serveringsytan ska vara överblickbar. Länkar till
exempel på planritningar: Exempel 1. Exempel
2.

24

Avtal gällande
lokal och mark

MultimediaT
ype

Ja

Beskrivande text:
För att kommunen ska kunna pröva ansökningar
om serveringstillstånd behöver kommunen
säkerställa att du har rätt att använda lokalen
inklusive platsen för eventuell uteservering. Du
gör detta genom att ladda upp ett hyreskontrakt,
ett arrendeavtal eller köpeavtal (inklusive
bilagor) för lokalen som du tänker bedriva
verksamheten i.

25

Avtal gällande
rörelsen

MultimediaT
ype

Nej

Beskrivande text:
Har du köpt den verksamhet som du nu söker
tillstånd för behöver du bifoga köpeavtalet
(inklusive bilagor) för verksamheten, eller ett
arrendeavtal (inklusive bilagor) om du
arrenderar verksamheten.

40

Brandskyddsdo
kumentation

MultimediaT
ype

Nej

Beskrivande text:
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Om du har brandskyddsdokumentation från
brandkonsult eller motsvarande kan du bifoga
denna.
26

Kommer du att
servera alkohol
till allmänheten
och/eller till
slutet sällskap?

CVType

Ja

Giltiga värden:
 1 = Enbart till allmänheten
 2 = Enbart för slutet sällskap
 3 = Både till allmänheten och till slutet
sällskap
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.

27

Serveringsperio
d

CVType

Ja

Giltiga värden:
 Året runt
 Årligen under viss period

Visas vid val 1 eller 2
på föregående fråga

En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
28

Serveringstid

String

Ja

Serveringstiden är den tiden du kommer att
servera alkohol på dygnet. Normaltiden för
servering av spritdrycker, vin och starköl är
mellan 11.00 - 01.00. Kommunerna kan dock
besluta om andra tider för servering. Kontakta
din kommun för mer info om vilka klockslag som
gäller i just din kommun.

Visas vid val 1 eller 2
på fråga ”Kommer
du att servera
alkohol till
allmänheten
och/eller till slutet
sällskap?”

29

Serveringsperio
d för
allmänheten

CVType

Ja

Giltiga värden:
 Året runt
 Årligen under viss period

Visas vid val 3 på
fråga ”Kommer du
att servera alkohol
till allmänheten
och/eller till slutet
sällskap?”

En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
30

Serveringstid
för allmänheten

Inera AB

String

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Ja

Vid val 3 på fråga
”Kommer du att
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31

Serveringsperio
d för slutet
sällskap

CVType

Ja

Författare:
Dokumentägare:

Giltiga värden:
 Året runt
 Årligen under viss period
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.

32

39

Serveringstid
för slutet
sällskap

Fritext

Kommer
catering att
bedrivas till
slutna sällskap?

CVType

Ja

Ja

Serveringstid inne
Serveringstid ute

Senast ändrad

servera alkohol till
allmänheten
och/eller till slutet
sällskap?”
Vid val 3 på fråga
”Kommer du att
servera alkohol till
allmänheten
och/eller till slutet
sällskap?”

Vid val 3 på
föregående fråga

Beskrivande text:
Om du ska bedriva cateringverksamhet för slutna
sällskap och vill servera alkohol måste du ha ett
stadigvarande serveringstillstånd i den kommun
där serveringen ska ske. En förutsättning för
catering av alkohol är att det sker på beställning
av en privatperson eller ett företag som har
huvudansvar för arrangemanget. Du ska anmäla
varje serveringstillfälle till kommunen med
uppgift om till vilken lokal mat och dryck ska
levereras. Lokalen dit mat och dryck ska
levereras ska anmälas till kommunen vid varje
tillfälle av den som innehar tillstånd för catering.
Lokalen dit mat och dryck ska levereras ska
anmälas till kommunen vid varje tillfälle av den
som innehar tillstånd för catering.
Giltiga värden:
 1 = Ja
 2 = Nej
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En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
33

Alkoholhatliga
drycker som
kommer att
serveras?

CVType

Ja

Giltiga värden:
 1 = Starköl
 2 = Vin
 3 = Spritdrycker
 4 = Andra jästa alkoholdrycker
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.

34

Beskriv utbudet
av mat

CVType

Ja

Giltiga värden:
 1 = Jag vill bifoga menyn som en bilaga
 2 = Jag vill skriva in menyn i formuläret
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.

35

Verksamhetens
inriktning

CVType

Nej

Beskrivande text:
Här kan du ange vilken huvudsaklig inriktning
du har med din verksamhet. Du kan också välja
att förtydliga din inriktning genom att skriva in
ytterligare kommentarer om verksamheten
nedan. Det är ett underlag för kommunens
bedömning av din tillståndsansökan. När det
gäller den alkoholpolitiska prövningen kontaktar
kommunen även andra instanser för deras
synpunkter på verksamheten.

Flera val ska kunna
anges

Giltiga värden:
 1 = Restaurang
 2 = Nattklubb/Dans
 3 = Spel
 4 = Underhållning
 5 = Hotell

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid
14/16

Tillämpningsanvisning - Tillväxtdata för barn och ungdom
Version: 1.0
Diarienummer:

Författare:
Dokumentägare:

Senast ändrad

En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
36

37

38

Serveringsställe
ts huvudsakliga
målgrupp
Övriga uppgifter
om
verksamhetens
inriktning

String

Ja

String

Nej

Beskrivande text:
Här kan du förtydliga inriktningen på din
verksamhet genom att beskriva hur du tänker dig
inriktningen för din verksamhet

Serveringsansva
rig personal

PersonType

Ja

Beskrivande text:
Det måste alltid finnas en serveringsansvarig
person på plats i verksamheten hela tiden. Om
inte någon av bolagets företrädare är på plats
måste en annan utsedd och anmäld
serveringsansvarig vara på plats. Nedan anger du
namn och personnummer till den/de personer
som är ansvariga för servering av alkohol. En
person som är serveringsansvarig måste vara
minst 20 år.
Förnamn
Efternamn
Personnummer

39

Kommer
catering att
bedrivas till
slutna sällskap?

Inera AB

CVType

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Ja

Beskrivande text:
Om du ska bedriva cateringverksamhet för slutna
sällskap och vill servera alkohol måste du ha ett
stadigvarande serveringstillstånd i den kommun
där serveringen ska ske. En förutsättning för
catering av alkohol är att det sker på beställning
av en privatperson eller ett företag som har
huvudansvar för arrangemanget. Du ska anmäla
varje serveringstillfälle till kommunen med
uppgift om till vilken lokal mat och dryck ska
levereras. Lokalen dit mat och dryck ska
levereras ska anmälas till kommunen vid varje
tillfälle av den som innehar tillstånd för catering.
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Lokalen dit mat och dryck ska levereras ska
anmälas till kommunen vid varje tillfälle av den
som innehar tillstånd för catering.
Giltiga värden:
 1 = Ja
 2 = Nej
En OID har efterfrågats för att unikt identifiera
kodverket för fortsatt förvaltning och
användning.
40

Brandskyddsdo
kumentation

Inera AB

MultimediaT
ype

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Nej

Beskrivande text:
Om du har brandskyddsdokumentation från
brandkonsult eller motsvarande kan du bifoga
denna.
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