Anmälan av serveringsansvariga
Om du som tillståndshavare inte kan närvara vid serveringen ska du istället utse en
serveringsansvarig. Personer som du utser som serveringsansvariga ska anmälas till
Tillståndsenheten.
Tillståndsenheten gör ingen lämplighetsprövning av dessa personer, utan det är du som
tillståndshavare som ansvarar för att personerna är lämpliga för uppgiften. Det ligger i
tillståndshavarens eget intresse att anmäla personer som är lämpliga, eftersom den som utses som
serveringsansvarig är ansvarig för serveringen. Det yttersta ansvaret vilar dock alltid på
tillståndshavaren även om han eller hon inte själv är på plats. Från och med den
1 januari 2011 måste den som utses till serveringsansvarig ha fyllt 20 år.
Malmö stad anordnar en kostnadsfri två-dagars utbildning ”Alkohol på krogen” som är lämplig för
serveringsansvariga och annan personal som arbetar på krogen. För mer information och anmälan
se malmo.se/tillstandsenheten.
Som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning
och nykterhet får du endast anlita personal som är anställd av dig som är tillståndshavare eller
inhyrd från ett bemanningsföretag. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4
lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter
överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får dock i
utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.
När anmälan har kommit in till Tillståndsenheten får du efter registrering i vårt restaurangregister en
förteckning över utsedda serveringsansvariga. Personen/personerna i fråga får dock tjänstgöra som
serveringsansvarig så fort anmälan har inkommit till Tillståndsenheten.
Tänk på att anmälan ska vara undertecknad av firmatecknare.
Du kan antigen maila din anmälan till tillstandsenheten@malmo.se, skicka in via post eller faxa till
oss
Övriga kontaktuppgifter och telefonnummer hittar du på www.malmo.se/Tillstandsenheten
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ANMÄLAN/KOMPLETTERING SERVERINGSANSVARIGA
Enligt 8 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622)

SERVERINGSSTÄLLE
Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

SERVERINGSANSVARIG PERSONAL (endast nytillkomna respektive avgående)
Namn

Personnummer

Ny
Namn

Personnummer

Ny
Namn

Personnummer

Ny
Namn

Personnummer

Ny
Namn

Personnummer

Slutat
Namn

Personnummer

Slutat
Namn

Personnummer

Slutat
Namn

Personnummer

Slutat
Namn

Personnummer

Slutat
UNDERSKRIFT
Underskrift av tillståndshavare (firmatecknare)

Namnförtydligande

Anmälningsdatum

REGISTRERAD OCH MOTTAGEN AV
Namn

Datum

TILLÄMPLIGT LAGRUM (8 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622)

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara
närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering. Den
som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga
egenskaper och omständigheterna i övrigt.
Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen
av alkoholdrycker.
Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som
köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller
dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor
med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant
tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.
Dina/era personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Malmö stad
behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Malmö stads webbplats: malmo.se/personuppgifter
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