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Tidigare tillstånd 
för alkohol-
servering 

Tidsperiod (fr.o.m. – t.o.m.) Restaurangens namn, ort Bilaga nr 

   
   

   

   
   

   
   

Tidigare ansvar för 
alkoholservering 

Tidsperiod (fr.o.m. – t.o.m.) Restaurangens namn, ort Bilaga nr 

   

   

   

   

   

   

   

Övrig branschvana 

Tidsperiod (fr.o.m. – t.o.m.) Befattning, ansvar Bilaga nr 

   

   

   

   

   

   

   

Utbildning och 
kurser 

Tidsperiod (fr.o.m. – t.o.m.) Utbildning, skola Bilaga nr 
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