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Individ- och familjeförvaltningen

Ansökan om serveringstillstånd - Serverat
Uppgifter om sökande
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon
Uppgifter om företaget
Bolagsform (Du kan endast välja ett alternativ)
☐ Aktiebolag
☐ Ekonomisk förening
☐ Handelsbolag
☐ Bostadsrättsförening
☐ Enskild näringsidkare
☐ Kommanditbolag
Företagets namn
Organisations-/personnummer
Postadress
Postnummer
Postort
Företagets e-postadress
Företagets telefonnummer

Är kontaktpersonen för frågor om ansökan samma som sökanden? (Du
kan endast välja ett alternativ)
☐ Ja
☐ Nej

Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 36 36
fornamn.efternamn@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Org.nr 212000-1140
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Om nej, ange uppgifter nedan om kontaktperson
Förnamn
Efternamn
Telefon
E-post
Är fakturaadressen samma som företagets adress? (Du kan endast välja
ett alternativ)
☐ Ja
☐ Nej
Om nej, ange uppgifter nedan om fakturaadress
c/o
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Ange här om du vill att fakturan till dig ska ha någon specifik märkning,
exempelvis ett namn eller nummer.
Eventuell fakturareferens
Uppgifter om kunskaper om alkohollagen. (Du kan endast välja ett
alternativ)
☐ Jag eller annan person som är ansvarig i företaget har genomfört och fått godkänt
på Folkhälsomyndighetens kunskapsprov under de senaste 3 åren
☐ Jag eller annan person som är ansvarig i företaget driver företag med gällande
serveringstillstånd idag
☐ Jag eller annan person som är ansvarig i företaget behöver skriva kunskapsprov

Ange personnummer till ansvarig som fått godkänt
Om ansvarig i företaget driver företag med gällande serveringstillstånd
idag, ange kommun
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.
Organisationsnummer
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Serveringsstället
Serveringsställets namn
Antal sittplatser inomhus
Antal sittplatser på eventuell uteservering
Maximalt antal personer inklusive personal som kommer att vistas i
lokalen samtidigt
Är serveringsställets besöksadress samma som företagets adress?
☐ Ja
☐ Nej
Om Nej, ange nedan uppgifter om Serveringsställets Besöksadress
Gatuadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
E-postadress
Finansiering och budget
Finansiering
☐ Egna medel
☐ Privatlån
☐ Banklån
☐ Annan finansiering (exempelvis Almilån, Bryggerilån eller Revers)
Bifoga budget som bilaga eller fyll i manuellt nedan.

Inkomster (i kronor, exklusive moms)
Försäljning av öl
Försäljning av vin
Försäljning av andra jästa alkoholdrycker
Försäljning av spritdrycker
Matförsäljning, lunch
Matförsäljning, övrig
Entréavgifter
Spel
Övriga inkomster
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Utgifter (i kronor, exklusive moms)
Inköp av öl
Inköp av vin
Inköp av andra jästa alkoholdrycker
Inköp av spritdrycker
Inköp av mat
Hyresutgifter
Löneutgifter
Underhåll (av ex. lokal)
Övriga utgifter
Verksamheten
Kommer du att servera alkohol till allmänheten och/eller för slutet
sällskap?
☐ Enbart till allmänheten
☐ Enbart för slutet sällskap
Serveringsperiod (Du kan endast välja ett alternativ)
☐ Året runt
☐ Årligen under viss period
Om årligen under viss period, ange datum från och till

Serveringstid inne (TT MM - TT MM)
Serveringstid ute (om uteservering finns) (TT MM - TT MM

Kommer catering bedrivas till slutna sällskap? (Du kan endast välja ett
alternativ)
☐ Ja
☐ Nej
Alkoholhaltiga drycker som kommer att serveras
☐ Starköl
☐ Vin
☐ Spritdrycker
☐ Andra jästa alkoholdrycker
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☐ Alkoholdrycksliknande preparat

Serveringsansvarig personal
Person 1
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Person 2
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Person 3
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Person 4
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Inriktning
☐ Restaurang
☐ Nattklubb/dans
☐ Spel
☐ Underhållning
☐ Hotell
Serveringsställets huvudsakliga målgrupp

Övriga uppgifter om verksamhetens inriktning
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Övriga upplysningar
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Samtycke
Den personuppgiftsansvariga är Individ- och familjenämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00.







Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418-47 03 80 eller via
dataskyddsombud@landskrona.se.
Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att kunna handlägga ditt
alkohol- eller tobaksärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är
nödvändig som ett led i individ- och familjnämndens myndighetsutövning.
Dina uppgifter kan komma att lämnas vidare till en annan myndighet för det fall
det behövs för handläggningen av ärendet och om det finns laglig grund för
utlämnandet. Eftersom att uppgifterna blir allmän handling kan de komma att
lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.
Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt







att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter,
förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen
att begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter
till dataportabilitet, i vissa fall, där behandling grundar sig på ditt samtycke. Om
behandlingen av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när
som helst återta samtycket. Då upphör vi att behandla dina personuppgifter.
Detta påverkar inte sådan behandling som skett innan samtycket återkallades
behandlingen som är på laglig grund som allmänt intresse kan inte återkallas.
att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla
din ansökan eller anmälan.

Godkännande av hantering av personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR)
☐ Ja
Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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Bifoga följande handlingar
Aktuellt registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket (max 3
månader gammalt)
Uppgift om ägarförhållanden
Godkänt kunskapsprov (i förekommande fall)
Kontoutdrag (om finansiering med egna medel)
Lånebevis för banklån (om finansiering med banklån)
Lånebevis för privatlån (om finansiering med privatlån)
Lånebevis för annan finansiering (om annan finansiering)
Budget (om den inte fyllts i på detta formulär)
Planritning
Avtal gällande lokal och mark
Avtal gällande rörelsen
Brandskyddsdokumentation
Meny för mat och dryck

