
 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Tillståndsgivning i alkoholfrågor samt ärenden rörande tobak och nikotinläkemedel         Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 53/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

 

 

Tillståndsgivning i alkoholfrågor  
Utredning och förslag till beslut i ärenden 
rörande stadigvarande alkoholtillstånd 
Tillståndsbevis, stadigvarande servering 
(inklusive planritning) 
Restaurangrapporter 
Domar rörande tillstånds- och tillsynsärenden 
Överklaganden från sökande 
Utredning och förslag till beslut i ärenden 
rörande återkallelse av alkoholtillstånd 
Återkallelebeslut av serveringstillstånd 
Utredning och förslag till beslut i 
tillsynsärenden rörande varningar och 
sanktioner 
Beslut rörande varningar och sanktioner 

Akt i diariet Bevaras    3  

Diarier Akt Bevaras    3  
Stadigvarande serveringstillstånd, underlag för 
beslut rörande (t.ex. ansökan och övriga yttran-
den från sökanden, bevis över godkännande 
av livsmedelslokal, bolagsbevis, F-skattebevis, 
finansieringsplan, hyreskontrakt, 
konkursfrihetsbevis, meritförteckning, 
momsregistreringsbevis, 
verksamhetsbeskrivning, yttranden från andra 

Akt i diariet Bevaras    3  
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förvaltningar, intyg om kunskap i alkohollagen) 
 
Anmälningar om utsedda  
serveringsansvariga personer 

Akt i diariet  När tillståndet 
gått ut 

     

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, 
handlingar rörande (samtliga handlingar i 
ärendet) 

Akt i diariet 3      

Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, 
handlingar rörande (samtliga handlingar i 
ärendet) 

 Akt i diariet 3      

Anmälan om försäljning av öl och tobak   Akt i diariet När 
verksamheten 

upphört 

     

Tillsynsrapporter vid kontroll av detaljhandel 
med folköl och tobak 

Akt i diariet 3 år, med 
angivet 

undantag 

 Bevaras i till-
synsärenden som 
leder till utred-
ning om förbud 

eller varning 

 3  

Tillsynsrapporter vid restauranginspektioner      Akt i diariet 3 år, med 
angivet 

undantag 

 Bevaras i till-
synsärenden som 
leder till utred-

ning om varning, 
sanktioner eller 
återkallelse av 

 3  



 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Tillståndsgivning i alkoholfrågor samt ärenden rörande tobak och nikotinläkemedel         Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 53/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

 

 

serveringstillstånd
Anmälan om försäljning av nikotinläkemedel     Akt i diariet När 

verksamheten 
upphört 

     

Tillsynsrapporter vid kontroll av detaljhandel 
med nikotinläkemedel 

Akt i diariet 3 år, med 
angivet 

undantag 

 Bevaras i till-
synsärenden som 
leder till utred-
ning om förbud 

eller varning 

 3  

Årssammanställningar, statistik Ansvarig 
handläggare 

Bevaras    5  

Överenskommelse i kampanjen ”Visa leg.nu” Handläggares 
rum 

Vid inaktualitet      

 
 


