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Serveringsställe 

 
Serveringsansvarig personal 
Samtliga serveringsansvariga vid anmälningstillfället, ange även tidigare anmälda personer. 
Förnamn Efternamn Pe. rsonnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fortsätt på sida 2 om fälten inte räcker till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S,*1$785 

Adress 

Serveringsställe/tillredningsställe 

Organisationsnummer/personnummer 

Tillståndshavare M
al

l 4
, U

pp
la

ga
 1

, F
H

I 2
01

2 

mailto:socialnamnden@hassleholm.se
mailto:socialnamnden@hassleholm.se


Anmälan skickas till: 

Bankgiro: 866-3494 
Plusgiro: 111600-3 
Org. nr: 212000-0985 

Tel: 0451-26 70 00 vx 
Fax: 0451-823 44 
E-post: socialnamnden@hassleholm.se 

Socialförvaltningen 
Hässleholms Kommun  
281 80 Hässleholm 

 

Anmälan DNR: 

Ändring av serveringsansvariga 
personer 
Enligt 8 kap. 18 § alkohollag (2010:1622) 

Serveringsansvarig personal 

 
 
 
 
 
 
 

Sida 2 av 2 

 

Fortsättning från sida 1. 
Förnamn Efternamn Personnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Underskrift 
Firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande 

Anmälningsdatum 

Registrering 
Anmälan bekräftad (ange datum)  

Underskrift 

Namnförtydligande Befattning 

Datum Diarienummer 
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