
Postadress Telefon Telefax E-post Org nr Bankgiro 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-137 40 kommun@arvidsjaur.se 2120002650 5143-7903 

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 

Ansökan  
tillfälligt serveringstillstånd 
till slutet sällskap

Sökande 

Serveringsställe 

Serveringens omfattning 
Typ av arrangemang 

Tillagad mat som ska serveras 

Beräknat antal gäster Typ av publik 

Alkoholdrycker som önskas serveras 

Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker 

Serveringstid 
Datum Serveringen börjas tidigast kl Serveringen avslutas senast kl 

Underskrift 
Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum 

Ansökan skickas till Arvidsjaurs kommun, Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, 933 81 Arvidsjaur 

Ifylls av handläggare 
Ansökan inkommen Diarienummer Arkivering 

 Beslut 
Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 8 kap 2 §alkohollagen 

Förtydligande 

Annat beslut 

Underskrift av beslutsfattare Namnförtydligande Beslutsdatum 

Organisationsnummer Företagets/sökandes namn och adress 

Telefonnummer (även riktnummer) 

Mobilnummer 

Epost Kontaktperson 

Lokaler inom vilka alkoholservering ska ske Restaurangnummer 
2505 

Gatuadress Postnummer Postort 

Serveringsansvarig (ska vara minst 20 år fyllda) Personnummer 

[

mailto:kommun@arvidsjaur.se


Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-
uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs 
dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med 
leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden 
överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem 
enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  Du/ni kontaktar förvaltningschef 
Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att 
vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du 
kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller 
Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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