
Anvisningar till ansökan om stadigvarande tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten 

Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person samt insändas till 

kommunen (se adress nedan). 

Avgift för prövningen skall inbetalas innan ansökan kan behandlas. Betalning sker på 

plusgirokonto 11 20 10-4 med betalningsmottagare Burlövs kommun. Skriv under 

meddelande vad betalningen avser exempelvis: prövningsavgift för stadigvarande tillstånd. 

Prövningsavgiften för stadigvarande tillstånd framgår i aktuell prislista på www.burlov.se.

Följande handlingar skall bifogas ansökan: 

1. Kvitto på inbetald prövningsavgift.

2. Personbevis för sökande (då sökande är enskild person). Personbeviset får ej vara äldre än tre

månader.

3. Aktuellt personbevis för samtliga styrelseledamöter. Personbeviset får inte vara äldre än tre

månader.

4. Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (enbart medborgare i land som inte tillhör EU).

5. Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskilda firma. Beviset får inte vara äldre än

tre månader.

6. Personnummerutdrag från Patent- och registreringsverket avseende handelsbolag.

7. Personnummerutdrag från Patent- och registreringsverket avseende aktiebolag.

8. Handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma,

om detta inte framgår av registreringsbeviset.

9. Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning.

10. Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som

är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord. I förekommande fall uteservering och

drinkbar.

11. Kopia av bevis från miljö- och hälsoskyddsnämnden att lokalerna godkänts för tillagning och

servering av mat och dryck i erforderlig omfattning.

12. Kopia från tillsynsprotokoll från räddningstjänst syd.

13. Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall t ex ange

öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och

spel.

14. Kopia på utbildningsintyg avseende ansvarsfull alkoholservering.



15. Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas).

16. Kopia av hyreskontrakt för lokal, där serveringen skall bedrivas alternativt bevis om

äganderätt till fastigheten.

17. Kopia av köptekontrakt/arrendeavtal för den rörelse, vartill rättighet sökes.

18. Finansieringsplan och budget för första årets drift (blankett bifogas).

19. Intyg från kronofogdemyndighet om aktualitet avseende utsökning eller

betalningsföreläggande, i förekommande fall registerutdrag.

20. Konkursfrihetsbevis från tingsrätt.

21. F-skattebevis.

22. Momsregistreringsbevis.

23. Byggnadslov (vid nyproduktion).

24. Kopia på godkänt kassaregister enligt kassaregisterlagen från 2010-01-01.

Handlingarna ska skickas till: 

Burlövs kommun 

IFO/Alkoholhandläggare

Box 53
232 21 Arlöv

Vid frågor, kontakta Burlövs kommun: 
040-625 60 00

Box 53 

232 21 Arlöv



Handläggnings- och utredningsprocessen går till enligt följande: 

OBS! under utredningstiden får ni INTE sälja alkohol. 

1. När ansökan inkommit skickas mottagningsbevis.

2. Det är först när ALLA efterfrågade handlingar inkommit som utredningen startar och därefter

är handläggningstiden cirka 6 veckor.

3. Innan utredning och förslag till beslut överlämnas till sociala utskottet kommer utredningen

att skickas till er för genomläsning och ni har möjlighet att inkomma med synpunkter. Ni har

cirka en vecka (ni får alltid ett datum när handläggaren senast behöver få in eventuella

synpunkter) på er att kommentera utredningen innan den lämnas vidare till sociala utskottet

för beslut.

4. När ansökan ska behandlas i sociala utskottet har ni möjlighet att närvara. Informera

handläggaren som bokar tid åt er. Sociala utskottet sammanträder varannan vecka.

5. När sedan sociala utskottets beslut är taget och justerat händer följande:

Om ansökan bifalls 

 Lämnar handläggaren sociala utskottets beslut till kommunstyrelsens ordförande för

underskrift och delegationsbeslut.

 När handlingarna återkommer till handläggaren kommer beslut och bevis skickas eller

överlämnas till er.

 Om ansökan avslås 

 Då skickar handläggaren beslut och information om hur man överklagar.

Beräknad utredningstid samt processen i utskottet och hos kommunstyrelsens ordförande 

beräknas till sammanlagt cirka två till tre månader.

Vid frågor kontakta alkoholhandläggaren via växeln: 040 - 625 60 00.




