
Ansökningar om serveringstillstånd i Motala, Mjölby, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspång handläggs av alkohol- och tobaksenheten 
 i Motala. Uppgifter om avgifter, betalning, handläggningstid, riktlinjer och beslutsinstans hittar du på respektive kommuns webbplats. 
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Information avseende ansökan om tillfälliga serveringstillstånd under 
sommaren 2021 

Utifrån Folkhälsomyndighetens förslag om anpassade smittskyddsåtgärder, som kan innebära förändrade 
restriktioner för restauranger/krögare, ser Alkohol- och tobaksenheten en förväntad efterfrågan från 
företag som vill ansöka om tillfälliga serveringstillstånd under sommaren 2021 med önskemål om snabb 
handläggning. 

För att möta upp den förväntade efterfrågan kommer Alkohol- och tobaksenheten att vara bemannad 
under sommaren av minst två Alkohol- och tobakshandläggare. Vid ansökningar om tillfälliga 
serveringstillstånd kommer ärendena att prioriteras utifrån datum för ansökan oberoende av vilken 
samverkanskommun som ansökan avser. Alkohol- och tobaksenheten kan inte lämna några garantier om 
snabbare handläggning än normalt, även om målsättningen är att möjliggöra evenemang med kortare 
varsel. 

Vadstena kommun kommer ha alkoholdelegat på plats hela sommaren för att snabbt kunna fatta och 
skicka ut beslut när alkohol- och tobakshandläggarna är färdiga med handläggningen av ansökan.  

Företag som ansöker om tillfälliga serveringstillstånd uppmanas att skicka in kompletta ansökningar för att 
korta ner handläggningstiden hos Alkohol- och tobaksenheten. Av checklistan som finns publicerad på 
Motala kommuns hemsida framgår vad som ska skickas in vid en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. 

Företagen uppmanas även att i första hand skicka in sin ansökan via e-tjänsten samt att skicka in ansökan 
så snart som möjligt efter att de har bestämt sig för ett arrangemang. 

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder - Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/forslag-om-anpassade-
smittskyddsatgarder/ 

Ansökan om serveringstillstånd – Motala kommun 

https://www.motala.se/naringsliv-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn-
verksamheter/serveringstillstand/ansoka-om-serveringstillstand/ 
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