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Till:
Innehavare av serveringstillstånd i
Haninge kommun

Välkommen till informationsmöte om e-tjänster för serveringstillstånd i
Haninge kommun
Haninge kommun har nu startat e-tjänster för dig som har serveringstillstånd och ska
anmäla till kommunen enligt alkohollagen eller ansöka om utökat serveringstillstånd. Det
innebär att du kan sköta dina ärenden digitalt via hemsidan.
Tisdagen den 23 maj klockan 14-16 är du välkommen till ett informationsmöte. Du
kommer få en genomgång av hur du använder e-tjänsterna för att registrera en ansökan om
serveringstillstånd eller anmälan till kommunen digitalt på webben. Vi bjuder på fika i pausen
klockan 15. När presentationen är klar kommer Andreas Rosenblad, alkoholhandläggare,
informera om vad som händer i alkoholfrågor och du kommer få tillfälle att ställa frågor.
Var: Haninges kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Skärgårdssalen
Vänligen anmäl dig senast 21 maj till: andreas.rosenblad@haninge.se
Varmt välkommen!
Andreas Rosenblad
Alkoholhandläggare

Vad innebär e-tjänsterna för serveringstillstånd?
E-tjänsterna innebär att du som till exempel ska anmäla serveringsansvarig personal på din
restaurang eller anmäla ändrade ägar- eller styrelseförhållanden i bolaget eller ska ansöka
om utökning av ditt serveringstillstånd, skickar in din anmälan respektive ansökan via
webben. Efter att ha loggat in på webbsidan kan du se alla uppgifter som gäller för
serveringstillståndet samt vad du skickat in sedan tidigare.
Med vänlig hälsning
Hur kan jag som har serveringstillstånd börja använda e-tjänsterna?
Andreas Rosenblad
För att börja använda e-tjänsterna måste du bli webbkund. Du blir webbkund genom att fylla
alkoholhandläggare
i och underteckna bifogade blankett Anmälan om e-fullmakt behörighet till tillståndsenhetens e-tjänster
och e-posta den till socialforvaltningen@haninge.se. Ange att du vill bli webbkund i mailet.
Även du som har fullmakt att företräda tillståndshavaren är välkommen att bli webbkund så
snart tillståndshavaren skickat in en e-fullmakt för dig till kommunen.
Vart hittar jag e-tjänsterna?
E-tjänsterna hittar du på följande webbsida: http://alkt.haninge.se och via länk på Haninges
webbsida för serveringstillstånd: http://haninge.se/serveringstillstand
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