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Information om Klubbverksamhet/temakvällar
Det blir mer och mer vanligt med speciella temakvällar och/eller klubbverksamheter på
restauranger. Vi vill därför förtydliga vad detta innebär för dig som tillståndshavare.
Om en tillståndshavare anlitar annan för att marknadsföra och profilera sin restaurang
genom någon form av klubbverksamhet eller temakvällar så gäller följande.
Ansvar
Det är alltid tillståndshavaren som har ansvaret för all verksamhet som bedrivs på
restaurangen.
Detta innebär att tillståndshavaren måste ha egen personal och serveringsansvarig som
sköter verksamheten med mat– och alkoholservering. Ansvaret kan aldrig överlämnas för
ordning och nykterhet eller någon del av serveringsrörelsen till en utomstående, t ex en
klubbarrangör. Du kan heller inte lämna ansvaret för kontakter med olika myndigheter till
utomstående.
Ekonomi
Alla kostnader och inkomster i restaurangrörelsen skall bokföras av tillståndshavaren.
Entréavgifterna skall alltid redovisas i tillståndshavarens bolag eller enskilda firma. Personer
som används för marknadsföring av evenemang på restaurangen kan anlitas som konsult.
Andra exempel på konsult kan vara artist, artistförmedlare, discjockey och liknande.
En rekommendation är att enbart anlita konsulter som har F-skattsedel. Om ett företag utan
F-skatt anlitas så måste skatteavdrag göras och om det gäller en fysisk person (t ex en
enskild näringsidkare) så skall dessutom sociala avgifter betalas på ersättningen.
Avtal
När det gäller överenskommelse mellan tillståndshavare och konsult som anlitats för
marknadsföring och genomförande av klubbverksamheter och temakvällar så bör det finnas
ett skriftligt avtal. Av avtalet bör framgå de grundförutsättningar som anges ovan. I avtalet
kan lämpligen också regleras marknadsföring och biljettförsäljning.
Övrigt
Klubbverksamheter och klubbarrangemang som är ungdomsinriktade kräver i allmänhet
större insatser vad gäller personal och vakter för att kunna bevara ordning och nykterhet på
restaurangen. Därför är det viktigt att tillståndshavaren tidigt tar ställning vilken typ av
arrangemang som skall genomföras och hur det skall marknadsföras.
Brandsäkerheten sätter gränser för hur många personer som får släppas in på ett
serveringsställe. Vid försäljning av biljetter i förköp så är det därför viktigt att tillståndshavare
klargör för anlitat klubbarrangör hur många personer som får plats i restaurangen.
Ordningsstörningar uppkommer ofta om för många biljetter har sålts och om personer med
biljett inte kan släppas in i restaurangen.
Frågor besvaras av kommunens alkoholhandläggare.
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