
 

Anmälan – Serveringsansvarig personal 

 
Datum 

  

 

  Juli 2020 

 Sänds till 

 Sundsvalls kommun 
 Alkohol- och tobaksenheten 
 851 85  Sundsvall 

Tillståndshavare, Juridisk person 

Namn Person-/Organisationsnummer 

  

Serveringsställe 

Namn Restaurangnummer 

  
Gatuadress Postnummer och postadress 

  

Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället – även tidigare anmälda) 

Efternamn och förnamn (tilltalsnamn) Personnummer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anmälarens underskrift 

Namnteckning Namnförtydligande 

  
 Tfn – även riktnummer 

  

Kommunens anteckning 

Anmälan mottagen och registrerad datum Namnteckning 

  

Tillämpligt lagrum – Finns ingen serveringsansvarig får alkoholdrycker inte serveras 

8 kap 18 § Alkohollagen 

Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela 
serveringstiden. Gäller ej vid rumsservering. Den som är serveringsansvarig skall ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina 
personaliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren skall till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för 
serveringen av alkoholdrycker. Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller inhyrd av ett bemanningsföreta får anlitas som köks- eller 
serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att du ansöker ett tillstånd kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet 

med dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Den rättsliga grunden för att samla in dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.e 

dataskyddsförordningen. Ändamålet med att samla in dina personuppgifter är för att kunna 

handlägga ansökan om tillstånd och utföra tillsyn inom ramen för verksamheten och bolaget. 

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot behandlingen av 

dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till handläggare för alkoholärenden. 

 

För mer information om dataskyddsförordningen och hur personuppgifterna hanteras inom ramen 

för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn kan du vända dig till socialförvaltningens 

dataskyddssamordnare. 

 

Dataskyddssamordnare: Rebecca Wikholm, rebecca.wikholm@sundsvall.se 
 

 


	Tillståndshavare, Juridisk person
	Serveringsställe
	Serveringsansvarig personal (samtliga vid anmälningstillfället – även tidigare anmälda)
	Anmälarens underskrift
	Kommunens anteckning
	Tillämpligt lagrum – Finns ingen serveringsansvarig får alkoholdrycker inte serveras

	Datum: 
	Namn: 
	PersonOrganisationsnummer: 
	Namn_2: 
	Restaurangnummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer och postadress: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow1: 
	PersonnummerRow1: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow2: 
	PersonnummerRow2: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow3: 
	PersonnummerRow3: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow4: 
	PersonnummerRow4: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow5: 
	PersonnummerRow5: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow6: 
	PersonnummerRow6: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow7: 
	PersonnummerRow7: 
	Efternamn och förnamn tilltalsnamnRow8: 
	PersonnummerRow8: 
	Namnförtydligande: 
	NamnteckningRow1: 
	Tfn  även riktnummer: 
	Anmälan mottagen och registrerad datum: 
	Namnteckning: 


